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ینريبتاقیلییونامسآتاقیاییزيسكيرشوزیساهتناوزيسادتبا

نيديدحكنینیرکنتناغرودلوبادناکستلوبیملاعكنبمزكسنوا

مزعلاولوایسیجنیاناکراییاکیرالدنزرفمدآهچرابویتسودكنیئآكنوس

كنینیقیلقامتیآیناباتكوبكنوسنیدندوردداینیفطصمدتحم

یمزراوخویزکچناخروداهبیزاغلاوبایلغواناخدّمحمبرعںیمبمس

رھمکیرالدالواویرالدادجاواباكنینناخزکنجمیکروروتاتیآقادنآ

نوریبیلبتیسرافویکرترواخرؤمرالروروتبيليققيلهاشداپادرالاتیالو

ناغلبقناميوینخییایرالخيراتناکلواوناغوتكنینیرالهچرابكنینرالنآ

باتکرابیئکدنمشنادریبهنیتآكنینهاشداپریبرالروروتبیتبیایرالشیا

ریبنیدیدالواكنینهاشداپلوشكنوسنیدراللییهچیبزیبانیوروروتبنیا

یقنوروبلوانمبولوبادیپخرؤمدنمشنادریبیقتادناغاوبهاشداپ

بتيآخیراتریمیقتهنیئآكنینهاشداپوببيتنمروتیآینغینیدخرؤم
1
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یلنینرالهاشداپناکرواادترویرهنیدیدالواناخزکنجاليقالبققادنوشروروت

هغیرالیضعبوخيراتامرکیبهغیرالیضعبوخیراتنواهغیرالیضعبهغیرالنآ

ناخزکنجناکاتواادناروتنالريبناریارابوروأبتيآخیراتزوتوا

ادندلآكنینریقفنامزوبشوانيدرالخيراتاغلاتیآهنیرالنآكنینیرالنالغوا

یقیلاورپیبكنینزیرالاقآواتآكنینزيباّمادوروترضاحدلجمزکسنوا

ینزیمتعامجدایزابنیدیسیسیاوبیغلنوتویبداینیقلخمزراوخو

ناغاریآكنینزیرالاتآكنینزیبناریبیرلاتآكنینناخهللادبع

ریبیخیراتوبراليدریایامتبینیرالخيراتهجنوكلکاکزیباتنیدنریب

قودامباتینکبسانمجمهقودلبقرکفدنچرهبیتیلالقفیلکتاکینک

زوکوارووتىلثمكنینكرتقودنبآزیزوانیدببسلوایدلوبرورض

رالخيراتهچاغتقو)وباتنیدینامزمدآ۵کیتراسیکینوانیکیدنکزوا

میکحجتوریماوهاشداپجمهرولیبیرکنتینیباسحميكنوروتناغلابآ

كنینزمیترویكنینزیبروروتسامریاناغابآیزواییاکیراتروادنمشناد

ناغالوبادنامزجی*نیدبکیلتعاضبیبكنینمزراوخلهاونیدنساوه

(۳ناغيآناغلاببوتوتفرطریقفمکاوسالاککركنيلكوکیداوبشیا

ىلاعتیادخهغریقفوبنمیاغلوبناکتیافیرعتیموزواایونمیاغلوب

روروتناکریبرنهجوااصوصخروروتناکریباسرماینپوکبيليقتیانع

دلاموروبوقامنالتآكوجيمیک(۳ینوسیوینوناقكنينكيلراکیهامسلّوا

نوریبنآقايليقكوجيادناکوروینوریبابوکقاماسایواسايهغیلیو

فوب(۳ناغلتيآ(۳لوب(ا

ادنكوروب
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یجنكلاكامشزوسكوجينهغنمشدهغتسودقامليقكوجيادناکوروی

كملمهنیراعشاهجرابوتايعابروتاعطقموتایلزغودیاصقوتایونثم

مدآیلوچواكيلدلاملیبینیشیعمكنینیرالاتغلیکرتویسرافویبرعكيل

ناكلوأادناتسلوغموادناروتونااریاوادناتسبرعهجاکمدوباتنیدیدهع

دیدلالبنیدایزوگدنزیراستنطلسویرتربعویرالنآدنانرلماشداب

دیاشیشکكادریقفادکيلكامليبخیراتوادكيلاكملمهفراعشاادتقووب

كنینیهامساّمایاغلوبناغلابماسیتقوبیاغلوباسلوبادناتسودنهوادقارع

ناغروتاتیشیابوروکزیبادرفاکناملسمادقاچوبادکيلكامليب،نینوسي

ادزيررییناكاتينبدوروتدنکینویرپرويوتتوبادرواترویوادراري

كنیمیرجهخیراتیلاغالاق(انيددصقمیدیاسامربابجتاسلوب

یقتقودليقادتبایباتکوبزیبمکیداریاتروتشیمتیییقت

بابیکلوأقودليقبابزرقوتیقتقودیوقتآ(۳بیتكرتةرحت

زکاچنیدناخلوغمبابیجکیاهجهغناخلوغماتنیدمدآ

هجاکیناکلوأنيديناغوتدنینناخزکنجبابیچنوچوأهجهغناخ

كنیئآوكنینیادکوایلغوایجنوچواناخزكنچبابیچنوتروت

لوغممیکرهنیدنلسنكنینیرالنالغواكنینناخزکانچوكنمنیدالوا

زکنچبابیچiشیبیرکذكنینآاسلوبناغلبققیلهاشداپادنتروی

رغشاكوادرهنلاءاروامنیدنيدواكنینناخیاتغجیلغواینکساكنبنناخ

دانناخزكاجبابیچأتلآیرکذكنينرالناغلققباهاشداپادتنوی

بینب(۳نربلصقم(ا
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تموکحادنتکلممناریانایدنیدالواكنینناخىلوتیلغواكيبك

یلغواغولواكنینناخزكاجبابیچاتیییرکذكنینرالناغلبق

یرکذكنینرالناغلبققيلهاشداپادقاجتتشدنیدنيدالواكنینناخیجوج

نیدنيدواكنینناخنابیشیلغواكنینناخیجوجبابیچزكس

یرکذكنينرالناغلوبناخاد("ناروتوادقازقوادميرقوادرهنلاءاروام

ادنتکلمممزراوخنیدنيدواناخنابیشیقتبابیچنوقوت

كنینآیادشوتبسانمبیاجتبابزوقوتوبیرکذكنينرالناغلبققیلهاشداپ

یراقوينيدزوقوتیسدبترمكنبناسارمینچیهرگروروتبایآرالامکحنوچوا

روروتروتوتیتیاهنسالوب

اداروت(م



بابیکلوا

لنینیناقتارایینمالسلاهیلعمدآىلاعتیادخ

هغمالسلاهيلعلیئربجاسریایدلوبروتاراي)یمدآىلاعتیادخیرکذ

هنیزویرییلوابیتلکبیلآقارغوتبیرابنیدیزویریبمکیدرویوب

یمکیدروسنیدنآنارابیلیتلاحرییادناغاوبرولآقارفوتبلیک

اکنآ(Rریی)اسریایدلبقنایبینتاعقاولیئربجبیتنیسروروتاليق

مدآالکناتنوچواكنینآليغاملآنيدنمیدريبتنآنیدیلاعتیرکت

ملاظیریبویماغیبورفاکیریبداوسنيدناغاوببوکیرادنزرف

یرکنتنمروليقباذعىلاعتیادخینرالنآرالرولوبراکهانکیریبو

لیئربجاسریایدیتروروتقويمباتهغیباذعوهغیبصغكنینیلاعت

نیدنآیدروکنیبینپضرعكنینرییهغىلاعتیادخبتياقیالآقارفوت

لوشبلیکبتياقمهلوایدرابییینمالسلاهيلعلیئاکیماكنوس

مهلوایدرابیییکمالسلاهيلعلیفارساكنوسنیدنآیدتیآینزوس

ینمالسلاهيلعليئارزعكنوسنیدنآیدلبقضرعنیناکیشیابلیکبتياق

یئآ*(
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یمکحكنینیرکنتیدنیآلیئارزعیدريبتنآقارفوتمهکنآیدرامیب

هکیرییلوابیتروروتقوترآنیدكنیناکریبتنآبيرابلابكنینس

نوجوكنیئآیدلآقارفوتنیدنآروروتادنوتسواكنیئآهبعکادتقووب

نیدنآیدلبقهلاوحهغليئارزعینقيلقاملآنيحاوراكنینناسنا

كنینمدآبیلاقریمخیقارفوتلوانوریبیلوقتردقىلاعتیادخكانوس

یدیوقادنيسارآكنینفیاطنوریبهکمنوکزوتوتزوتواباسابیبیتروص

یناغامليقهدحمهغمدآكنینسیلبایدرببناجاکنآادناغاوبنوکقرق

قارنشورنیدیآیناکلکهغايندوباتياقانيبیراباکتشہبكنینمدآو

ادايندوبلیبكنیمنیباتیآیلیسینكانیئآروروتقارروہشمنیدباتفآو

ینېنيتریقكنینرييروروتیلیتبرعمدآظفلیدتاکهغايندلوابوروت

نیدنیشیتریقیقتیدالآنیدنیاكنینریییقارفوتلیئارزعریدمیدا

زوامدآروروتهللایفصیبقلراليدبتمدآنوچواكنیئآیدربابيلآ

تيشاديناغلوبرالوایدالواابوروکینیشکكانیمقرقنیدنيرالنالغوا

یئيشىلاعتیادخكانوسندنآیدیوقادينرواكنینیزواینیلغوایلتآ

هغیارستنحبیباقرمعلیییکيانوازویزوقوتلوایدلبقربمغیپ

یلغواادنتقوروایتلوارولوبكایتهللاةبهیسینعمكنینثیشیدتاک

هغیتعیرشنانينمدآیسانآغلوایقتلوایدنروتلواادينرواینیشونأ

اکلزنملوأابوروتادلزنموبلیییکیانوازویزوقوتبلاقلمع

یلغواادنيرالوایقتلوارولوبكاجتقداصیسینعمكنینشونایدتاک

ناناق.یدلبقتّیصووتحیصنبوکبوتنوتلواادينوروایننانیق

یاهف
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ینلیئالهمیلغوابوروبادنلوبیساتآلییقرقزویزكسیقت

یرالدنزرفمدآادینامزلیئالہمیدرابهغینیقییرکذتبوترونواادينروا

سوسینیئآیقتیدلاسرهشریبادنمیلقالبابلیئالهمراليدلوبپوک

ماتیراکلیانیدنآیدرودلبقرالدنکویدرودلاسرالیواماتویدیوق

یدریارالروروتلواادراللکنجوادنیشیوقكنینرالغاتیدرباقويیوا

زکناسپاتریببسانمادرییرهكنيليایاکیزویریییدلبقمکحاکلیا.

لیئالہمراليدلبققادناقلخبیتكنيلاسرالدنکوكنیکیانیکیا

یلغواادنيرالوایدتاکهغایندلوابوروتادایندوبلییامرکیبنویزوقوت

لییشتلآزویزوقوتیقتدربویدتنولواادنيرییزوایندرب

یدتاکنیدینکیسانآبوتروتلواادينروازوااینخونخایلغواباشای

پوکینبطوتمکحوینیدملعیدریاخونخایآنوریبیلیبینایرس

ىلاعتیادخیدبتسیرداهغرالوابرعنیدبیسلوایدریاروتیآسرد

بلققیلربمغيپلیییکیناسکسیدليقربمغيپهغقلخیغادینامزذوایئآ

نوریبیرماكنینیرکتتكنوسنیدنآیدادنولاهغلوبیرغوتینقلخ

تشهببویوقاديتسواكنینیرپینمالسلاهيلعسیردابلکلیئارزع

سیرداروروتاد․تشہباچهغتقووباتنیدنوکلوایدراببيلآاک

دادبوروتواادينروایسانآغاشوتمیلغواكنوسنیدناغرابالتشهب

راللییپوکسامریامولعمیناسكانینیرہعیدلوبلوغشمهغلدعو

یراسترخآبوتروتلواادینروااینلكلىلغواكنوسنیدناکوا

یناسكنینیرمعاّمایدروتراللییبوکادایندوبمهكملیدتیک
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یدنروتلواادینرواینعدونیلغوااديناغلوبرالوایقتلواسامریامولعم

زوابلقربمغیپیئآیلاعتیادخادنكسيبهغيشايكيلازوییکسالوا

بیغرتهغقيلناملسمینقلخلیبروبیتیییدرابییهغقلخیغادینامز

ایندلییزویییراليدروتلکنامیایکناسکسنوتاخوریایدلبق

نیدناسکسادیناکیتكنوروتلیکنامیاهغيركنتابورويهغقلخیلوط

لئارجیدلقدبیاعدبیلکیاجآقیاقامیسکامروتلکنیایکقوترآ

نالفیدلبقلوبقیکناعدكنینسىلاعتیادخیدنیآبیلکمالسلاهيلع

همیکیدلوبقامليققرغهغوسینقلخیکادنزویرییهچرابادتقو

ربمغیپحونیدتركوانوراسايكوجینیاهمیکیقتیدبتیدليقرمانوساساب

نیدرییكانوسنیدنآیداسايهمیکنوریبیکناکروتلکناميااکیزوا

نيدرالشوقراچواربمغیپحونیدغايرومغينيدنامسآویدقيچوس

یدلآیستفجريبنیدلبحرهنیدروروناجناكوروینیدنقابآو

یکادنزوبریپکزواویدنماکهمکنلربرالینکناکروتلکناميااکیزواو

یادخكانوسنیدنآیدلوبقرغهغوسیسهچرابكنایناسریمنیلئاج

لصومادنترویماشیدتراتاکیزواینوسریبنرببیرماكنینیلاعت

ىلّواكنینیبآبجریدقيچهملکنیدنغأتیدوجادينيقيكنینیرہش

نوکنوایآیلآینوکیلّواكنینیآمرحمراليدریابنماکهمیکیئوک

یرالیجرابردیدرونواادنیبوتداینغاتیتراليدنجنیدیکادناغاوب

جواویراللغواجواویرالجوکوربمغیپحونراليدلوبرامیب

قحیرالهچرابكنبنروایشکاكزوانیدنآراليدلوبیشعییرالنبلک

اکیتمحر
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نیسیبیاقرهكنبثیلغواجواربمغيبحونكانوسنیدنآرالبدتاکاکیمحر

یدرابېبهغیترویناتسودنهینیلغوایلتآماحیدرابباکرییریب

بطقیبلغوایلتآثفایویدرابیباکنیمزناریایلیلغوایلتآماس

نیدنرالدنزرفمدآمکیدابآمهاکیسیچوایقتیدرابیباکیفرطیلامش

كنوروتادترویجوازيكنجوایدیایداملاقیثکاکازوانیدرکچوازیس

ببلقتروییپربیلوااسلوبپوکزیکنقاشوانالغواناجاقره

رالیصعبورنرويوتبیتیداریاربمغیپرالیضعبیکثفاییدبتكنروتلوا

یدوجنالریبیمکحكسنينیساتآثفابرالروروتبیتسامریاربمغیپ

كيلازوییکيایدرابهغبساقايكنبنیوسقیابولتابیتکنیدنغات

رایسبیدالوایدریارابیلغوازكسیدبتتافویتیدروتادتآلبي

زرخكرتروروترالنومیرالنآكنبنیرالنالغوایدریابولوبپوک

یلغواخلوأادنيرالواثفایخراتیرامکنبجكانمسوربالقس

اكركنيرازوایکرتمکیدنیآهغیرالنالغوااکروابوتروسلواادیرواینكرت

ینالغواثفایاکكرترالزپکنامقلچندنازوسكنیئآبیلیبهاشداپ

نیدنيساتآایدریاشکلقاعوكبلبدارایسبراليديوقبقلبیت

یدرونلواادنآبالشوخینرییریمیقتیدروكبورویینررییكنوس

رادرتیسرافجلواینسواهارخرایدلاکغیبانبلیاريثكوب

رابیلغواتروتكنيبكرتیدلاقنیدنآرابرابمسریضعبمکداجیا

رالواقالمایجنوتروترابكربینوچوالکحیجنتلاكتوتلوایدربا

كتوتیدتاکهغرفسقازوابیلاقهاشداپهغينروازوافكتوتاديناغلوب

*

2
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لواینرالمسرپوکادنچ=ئاكرتیداریاهاشداپیشخبیلتلودویلالقع

ادرالنوکیدریارصاعمنالريبثرمویکیلّواكنینیرالداشداپمگیدلبقادیپ

بوروتلواباییبيليقباتکبوروتلواكایکبیقچهغوآنوکریب

هسریایدیببيلآینآیادشوتاكريبتیاماغروترابنیدنکلبیدریا

هغشآیداریاقالزوترییلوانوجواكنیئآیدلبکهزمشوخرایسبهغيزغآ

قرقزوییکییدلاقنیدنآمسرنیکمنوبیدراقيچلواینقاملاسزوت

ادينروازوایناخهجلیایلغوادلانوسنیدناکسانیدنرعلیی

راللبيپوکیقتناخهعلئایدتاکاکرهشناکیتساملکاسراببوتروتلوا

رالوایدتاکنیدینکیسانآباشابیرالشايباشآیرالشآبيليققیلهاشداپ

كنینبیدیدنروتلواادیروافناخیوقاببیدیلغواادتقو

لوارولوبكامیتیغلوالیایسینعمكنینیوقابیرییتحتیسیعم

كنينرالنمشدونیناکلوکكنینرالدتسودبيليققيلهاشداپراللیبپوکیقت

كویکیلغوابیلاققیلهاشداپروالیبپوکبنویسوبروکنیناغالغي

كویکیدتاکاکرهشناکیتساملکاسراببوتروتلواادیروایفناخ

هجألاىلغوابيليقلدعودادراللییهجينبوروتلوااديلختاتآیقتناخ

پوکناخهجتالایدراباكريبناغروتارابقلخبویوقادنيريبيفناخ

هصلاوباتنیدینامزكنینمالسلاهيلعحونیدلبققيلهاشداپاکلیاراللیب

ادینامزهجنلاراليدریاناملسمیدالواثفایهچراباچهغینامزكنینناخ

("(R)هسرستیاروروتیلثمكنینكبزوایداوبىلتلودلیاونادابآتروی

هسیروتق(*

نیساکیا
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یرویسریبكنینیشکرهنیالناکیتلواناکیترایقنیساکیا

ریبادنيوأبيتاشخوااکنآیاديسينيااقآایویزیقویلغوااسلوبنكلو

یبآبیتروروتیتروصكنینالفكنینزیبوبیقتیدیوقباسابیقاچروق

ینیزوکوینیزوییدپوایئآیدیوقهنیدلآكنیئآیلیدلآكنینشآیدویس

هجلایدلوبراکشآقیلاتسرپتباليقالبققادنوشیدروااشاببوتروس

راتاتیآدننیلواناغتوتزکیایدریارابیلغوایکیكننناخ

یکیابولوبیسیلیانانوسناغيرقناخهللالوغمیبآكنینیکمك

قیلیشخبیاملبققیلنامینوریبیریبیریبیسیکیاوبیدريبهغیلغوا

هسرویوبمیرکتتىلاتیآیراتاتلواراليدراكتوارمعابوروستلودنوریب

نیدنبزوایرکذكنینناخراتاتزیمرویآیلوغمكنوسنیدنآ

راللییپوکناخراتاتراليدلبققيلهاشداپهچهغیلغوایاییاتهقشاب

بوروتلواادينروااتآناخاقوبیلغوایدباتتافوبيليققيلهاشداپ

اتآناخهچiلییلغواكنوسنیدنآیدلوابيليققيلهاشداپراللییپوک

كنوسنیدنآیدلوابیلاقتموکحاکلیاردلییهجيريببوروتلواادنتخت

یسانآبیلاقترشعوشیعردلییهجيتارببولوبهاشداپناخیلتآیلغوا

بوروتلواادينروااتآناخزیستآیلغوادلاوسنیدنآیدتاکنیدنک

كنوسنیدنآیدتاکنیدینیکیسانآباوآیوآبالوابینوايراللبهمینریب

بجيازیقوقرعردلییهجينریببولوبهاشداپناخودروأىلغوا

نیدنآیدنکنیدینکیساتآبیجنیرالوسكنرتبیچیپیاهاغکیاطخ

بیابققیلهاشداپراللییهجینریبیداوبهاشداپناخودیابیلغواكنوس
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اديرألارآجی*اچهغینامزودیاباتنيدناغلوبهاشداپراتاتنالريبلوغم

رالروليققيلهاشداپاکیلیاروایرالنالغواناخلوغمیدریاقويعازن

زيرکندیابیدربارالروليققيلهاشداپاکیلیازوایرالنالغواراتاتیدریا

یقتیدلوبواينالریبیرالنالغواناخلوغمیدلوبتیکیزیسمعز

بوتوتنیدنيساقيبيلکلجاادتقولوایدالشاباپاچنیراللیاكنینرالآ

ناخجنیموسیلغواكنوسنیدنآیدنکبیلآهغیتاقكنینیسانآ

راتاتنالريبلوغمادینامزكنینناخجروسیدروتلواادينروایساتآ

كنینیسایردومارکآمکیدنابپوکقادنایتواقیلنمشدادنيسارآكنینیلیا

میرکنتیداریاروليکبلاغلوغمهشیمهیدریایاكامنوسرالاسلاسییوس

ناغلبقكانینناخجئوسادنقنوسكنینیرالناخلوغمهسرویوب

كنینناخلوغمبابیجکیاروروتزوموقيآینیرالشیا

كنوملوغمظفللصاهچاكيناكيکهغایندكنینناخزکانچاتیرکذ

راليدبتلوغمارابرابنیدکيلساملکیلیتكنینماوعروروتلوا

كنینلواروروتهنیسینعموغياقرالروليبكرتهچرابنیسینعمكنینكانوم

زوقوتنیدهفیاطوبرولوبكامیتهداسیلوغیاقینعیلدهداسیسینعم

نيدلافرشناخلیایرخآناخلوغمیلّوارالایدلبققیلهاشداپیئک

اداجیاكنیقلخكرتروروتبایآادنبهبتقمدايهمانرفظیدزی

زوقوتكنینلوغمینزوقوتلواقاملبقزوقوتیناسریمنرهروروتمسر

یدلوتيآمهادنلّواكنینباتکیقتروروتبيلآنیدنیزویكنینیناخ

روروتناقتارایهبترمنیسهچرابكنینرالهسریمنناقتارايكنینیلاعتیادخ

هلمج
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لوغمروروتسامریاناقتاراییراقوينيدزوقوتنیسهبترمكنیناسریمنچمه

ناخارقیغلوایدریارابیلغواتروتیدليققيلهاشداپراللییپوکناخ

ناخلوغمناخروکیجنوتروتناخزوکیٹوچواناخزواینکسا

ارقیدتاکبویوقادينروازوایناخارقیلغواخلوااديناغلوبرالوا

یدلوبهاشداپاکلیامامتكنوسنیدنيساتآیرکذكنینناخ

رالروروتیدغأتكيكوغاتغلوایآادنامزوبیغترکویغاترا

رالشقینیساقيكنینییوسریسوموقارقادناغلوبشیقیداریارالبابیبآ

ریبادنرالچیامیکرالیدریابولوبرفاکغادنالیاادبنامزناخارقیدربا

كنینفاكلیکهغایندلکینناخزوغوایدربایاهلاقناملسم

ایآىلاتروکیدلوبیلغوارابنیدیلوتاخغلواكنینناخارقیرکذ

نالغوالوأهجیکرهیدامیاینیسانازودنوکوهعیکجواقوترآنیدنوک

ناملسمرکآليغلوبناملسمانایایدریاروتيآبیرکاکیشوتكنینیسانا

هغیلغوایسانابیتنامیاینکتیلاجیئاكنینسنمرالواماسلواكناساملوب

لواكنوسنیدنآیدروتلکنامیاهکيلريبكنینیرکستیقتیدامليبايق

کینکییافوبنالموییغوتنامرکیبنایدیانكاجیانالغوا

ناخهجتلانيدثفاییقلخكرتمکنوچواكنینآیدروشابیقتیدامتیآ

دیقلخداوسنیدنقربهاشداپناخهللارديدرباناملسدجماغیامن

راليدتونواینیرکنتیقت(*یدلوبریسااکتلودیدلوبپوکیلامویشاب

کراليدریامکحمغادناادکيلرفاکادینامزناخارقراليدلوبرفاکلیاهچرابو

رالیدبرسا(*
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كنینیلغواویدرباروروتلوایلغواهستیشیانيناغلوبناملسمكنینیساتآرکآ

یسركنینلوغمادقاجملوایدریارورونوایساتآهستيشيانيناغلوبناملسم

یداریارسایوقتآهغنآهجنوكاهتيبهغيشايريبنالغوااتمکیدریاقادنا

غلوایقتیدلاسنواساکلیاناخارقهسریایدتييهغيشايريبنالغوا

کیرالدلیبناخارقابوروتلکاکیپاهكرعمینالغوایئوکیوتیدایقیوت

زیسرايوقتآینهغنومیدمیایدنویهغشابریبزيجلغواوبكنینزیبیدنیآ

زوغوامیتآكنینمیدنیآنالغوانوروبنیدسامریبباوجرالكيببیت

یدتاكلتبیک*ناورادنانالغواراشابریپلاشواتیبرودوت

هچرابنیقیرالكنيليب*ردمانورسخزوغوارودمیتآ*نايعرالكنلیب

اکیزوسوبكنیننالغواهچرابكيجتوغلواناکلکهغيوت*رنهلها

نیدنومروروتاتیآینیئآیزوأكنیننالغواوبرالبدیآیقترالبدلاقكنات

راشایریبمکرالپدتیآیقتراليديوقزوغوایبیتآبیتومرولوبتآیتخب

ناکروکناکایشیامکجيهادنامزچمهینیناكًالزوسقادنومكنیننالغوا

ویتلودخلواویبرعقازوامکراليدنیآبتسامریایبآبیتروروتقوب

یلیتكنینزوغوارالیدبتروروتیسیغلوبناغلیبایینایوناغازوایجوا

یداریارالروتیآهستیشیامکرهیدرپاروتیآبیتهللاهللاادناکورویبقيج

یدریارتریدروروتیامليبنیرویآیننیدکیلساملکیلیتروروتنالغوا

یلانآچیهكينلوغمروروتیلاتبرعهللاظفلمكنوجولكيلآ

بيتارابیلودازردامىلاعتیادخینزوغواسامرباناکتنیاییلبتبرع

نوچیداریاروروتالاسیبلآكنینیزواهنيليتوهنیلکنوکكنیئآیدریا
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بيلآیلیزیقكنینناخزوایینیاناخارقهسریایدشتییتکییزوغا

رابناقتارابینژیبویسویلاعیدابآهغزبقادتوبیکزوغوایدرب

اهزوانیدناغروبوبدابآلکلابربولکلابرابیلآروروتهللایآدایآ

یدیوقینامزلوشیداملبقلوبقیبآزیقهسریایدیتليغامليقیشیا

سامشزوسرالزودنوكبيتايهقشابرالدجیکیدتايهقشابنیدزیقیقت

ینیچوکزیکنیلغوامکراليدنیآهغناخارقكنوسنیدتقوهجينریبیدربا

روروتیامتابادرییریبیاربنیدنوکناغلآنیديکيلسامویسروروتیامويس

كنینناخزوکیسینپاریبیقتكنوسنیدناکتشیاینزوسوبناخارق

یدالیقلوبقمهزیقلوایدليقضرعنامیامهاغنآیدريبپیلآیلیزیق

نیدناکتوالییهجیتنریبنیدتاعقاووبیداہتايادريبریبمهنالریبكنیئآ

ادنيساقيكنینوسمکیدروکیداریاالکبتياقبيقيچهغوآناخزوغواكنوس

كنينناخروکیینیاكنینیسانآرالروروتاویرکرالهفیعضهجينریب

اکكابشالزوسبیرامیبیئکهغزیقروروتابوروتلواادنجياكنینرالنوممهیزیق

مکیدتیآبیریبتنآبالراچاكهشوگیزیقیقروقبیترولوباراکشآمرس

مکوبیبسكنینمیناكاموہسیرالنآیدريببيلآزیقیکيااغنامماتآ

رالایداملبقلوبقمديتكنولوبناملسمدنچرهرفاکلواناملسمنم

یننیسزیقهسریایدیتمدریارولآیسیدریاكناسلوبناملسمنسمکا

ناخزوغواكنوسنیدنآیدیتنییالواادلويلوشنمكناسلوبادلوب

ينوغوابیلبقیوتخلواینیزیقكنینناخروکیسانآیدتیآهغیساتآ

روبسبوکیبآناخزوغوایدلوبناملسملوایدريبببلآهغناخ
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هغوآاكرييقاربيناخزوغواںوکریبیدنواروالیبپوکنیدنومیدربا

یدريبشآبیرقاچنیرالنیلکونیرالچوکهچرابناخارقیدتیک

روروتیبیببسكنینوممکیدررسنيدينوتاخادناغروتلوابیشالزوسیقت

هغیتاقكنینیوتاخیکیناغلآیقنوربورویسیاینوتاخناغلآیتنوسزوغوا

رالرولیبقاریشخبرالنيلكنمیالیبنمیدنیآینوتاخسامرابچمه

ناملسمزیکیلغوایدنیآنیلکخلواهسریایدروسنيدرابنیلکناخیدیت

زیکنیلکكيملاقدالبقلوبقیدبتلوبناملسماکزجکیازیبروروتبولوب

یدیتروروتاویسبوکینآزيکنیلغوانوچواكنبلآروروتبولوبناملسم

|یقتیشاکنکبیرقاجنیرتاكيبكاوسنیدناکنیاینزوسوبناخارق

ارقرالياكروتلوابوتوتادنالورویادوآینزوغوامکراليديوقهغنومینزوس

یزوسوبباتنمانجغوآرددولکزیتیدرایبینککلیاناخ

-یروشکنکناغلبقكينناخارقبتنیاینوتاخاكيمككاینناخزوغوا

ینزوسوبناخزوغوایدرابیییشکهغناخزوغوابتیآینیسهچراب

|یمبیتراتنایرجمانآیدراییریثککیاكنوسنیدنکنیا

نوسرابهغاماتآناکیتیاماتآنوسلکاکلمناکیتیمروروتالکىلکيوتلوا

هغیتاقناخزوغوایقارزآویدرابهغناخارقیپوکكنینلیالیدبت

یبرألآیدربارابیرالنالغواپوکكنینیرالینیاكنینناخارقراليدراب

كنينرالآیدریاسالکهنیلکنوکكنینمیکچیهبیترولوریآنادناخارق

تآروغیواهغرألآناخزوغوارالیدلکهغیتاقناخزوغوایرالهچراب
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یداریارولوربآنیدیریبیریبادیناکریاتوسیدنویواتوسرالروتسآروروت

هغمامامکرالروتیآیقتوروروتاشوپاباکیریبیریبكنوسنيدناغاوبقتاق

یناغشوپايسپروروتاروتاسروتروروتاروتلوااسروتلواماماموديول

مکحمنالریبیراللوقیکياهنیکاتیاكنینناخزوغوابیلکرالآومساملوب

ناخارقرولوبكامیتروغشوبابیدیتروغیواهغرالآناخهسریارالیشوباب

ینناخزوغواىلاعتیادخرالیتشوروأبیتراتفصناخزوغوانالریب

ویدکیتقواهغيشابكنینناخارقادشوروایدجاقناخارقیدلبقبلاغ

ادنتحتیسانآناخزوغوایدلوانیداريلواناخارقراليداملببنیناقتآمک

زوغوایرکذكنینلفاغلوبناخكنینناخزوغوایدروتلوا

یرالناغلوبناملسمیدایقتوعدهغقیلناملسمیایسهچرابكنینلیاناخ

یدليقریساینیرالنالغوایدروتلواینیرالزوایدپاجینرالناغاملوبیدالیس

كنینلیاخلواریبیدریاپوکراللیاهقشابنیدلیاقلعتهغناخارقادتقولوا

ارقیدریارالرواوشوقهغرالنآراللیاكيجتیدربارابیهاشداپهقشابریب

ناملسمیدوشوقهغهناخزوغوایرالیاناغوبناملسمداینناخ

لوغمادلیبرهناخزوغوایدلوشوقبیرابهغرالناخاکروایرالناغاملوب

یدربارولیکبلاغیقتیداریاروشوروانالريبراللیاناغروتلواادیروی

بیرابهغیناخراتاتیرالناغلوتروقبيجاقویدلآیایسهچرابرخآ

یداریارالروروتلوانيقيهغتچروچادتقولوایقلخراتاترالیدنخس

كنینیاطخپوکیرالدنکویرالرہشروروتترویخلوارييناکیتتجروج

ناخزوغوارتریدنیچیبآكيجاتوودنهرولوبادیفرطقزاقرومیت

8
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زوغوایشوروابیلکنالريبكيرجپوکیناخراتاتیباجیراتاتبیراب

یلقاجملواهنيلوقكنینیرکشلكنینناخزوغوایدرقیایرکشلیقتیسابناخ

یشکریجیشخبریبیدليققیلزآكولوکاکكامالکویمکیدشوتلامكولوا

فاديهبارااجرببورکنیدنآیداباییبارابیلاقركفلوایدرباراب

ادیئآیراکلیانیدنآراليديوقتآقناقهغهباراراليدتياقبالكوبینیرالالام

قئاقادناکورویمکراليدبتقئاقنوچواكنینآیدرباقوباديزوایدریاقوي

یلیایلقناقهچرابراليدبتیلقناقینیشکناغاساییبآروليقزاوآبیلاققئاق

ولوغمهجهغالیییکساشيمتيیناخزوغواروروتیرالنالغواكنینیشکلوا

ادناغلوبلییجواشیمتیییتشوروانوریبرالنآیدریایکاکنوسرواراتات

بورويكنوسنیدنآیدلبقناملسمابوروتقابهنیزغآرواینیسهچراب

یتوفکنانیدلآینتوقکناتیقتویدلآیتچنوچویدلآییاطخ

مهلوایدلآییاطخارقبیرابكنوسنیدنآرتریدتبترالكيجات

نوریبناتسودنهرولوبارقكتاودنهییارچكنینیسیشکرولوبترویخلوا

كنینتوفكناترولوبادنساقيكنینیزیکاتطیحموادنسارآكنینیاطخ

كنینیاطخرولوبادنقملشوتادناغلوبیزابویشوغوتنوکادناغلوبشیق

یدربارابلیاپوکدنچیاكنینرالغاتكربادنساقيزکنیتادنيروبیران

بينالتآهنیتسواكنیئآیدریارالریدقارباتیاینیئآكنینیهاشداپكنیئآ

ںاقشوروایجاقناخزوغوایدلیکبلاغناخقاربتیارالیتشوروایدراب

لوایدریارابوسغلوایکياناغروتاراببيقآادنيزوبیربكنینریب

نیدلآكنینرکشلناغچاقابوروتنوکهجيامیبادنسارآكنینوسیکسا

•

نیترارو
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هغرفسقازواروروتیرالتداعكنينرالداشداپغلوایدقيبنیترآو

بيلآیرالیضعبمهكنینیقلخرکونقامراببيلآنیرالچوکادناغراب

یزوایدریابيراببيلآنیجوکیکیبریبكنینناخزوغوارالروراب

نیدینکناخادنسارآكنینوسیکیابواوتاوقینوتاخیدلواادشوروا

یوااکكامرکیدرباقواسنوکیدتوتيناغاوتیدربایکوپیدنلب

مولعمهغناخینومیدروغوتنالغواادنچیاكنینجاغينایرجردقوب

یروخمغیدلواادزميدلآكنینزیبیساتآكنینومیدنیآناخهسریاراليدلبق

یجیاادنليتكرتمیدقیدیوقفقاچبقیتآیدنوتوالوغوابیتقوب

ادنلیاجاغبنالغوالوانوچوانانیئآرودناكریارالریدقاجتیجاغیشوق

قاچچیچاغيشوقیچیامهادتقووبراليديوققاجتنیئآبیتیدغوت

رالروروتیوقوامچیفاقنيدکيلساملکیلبتكنینقلخارقرالروروتید

یدالقاسادنولوقزواناخینالغوالوارالروروتیدقابجيچروروتقامیقلوش

یغابیراللیادرقشابوراجاموقالواوسورواكنوسنيدناغاوبتیکی

كنینییوسلتاونیتهغقابلوابیریبرکونولیاپوکهغقاجترالیدریا

جواروروتیتآكنینوسغلوامهیسیکیالتاونیتیدرایبهنیساقي

یلیاقاجميفهجرابیدروتلوابيليققیلاهاشداپادرالریبلوالییزوی

هچهغینامزناخزيكنجنیدینامزكنینناخزوغوارالروروتنیدنلسنكنیئآ

یدریاقوبلیااکروانیدقاجتادنساقيكنینوسجواوبقیابولتاونیت

لوانوچواكنینآراليدروتلواادرالرییلواهجهغلییR(*زویتروت

كانیم(*



- ۲۰ ----

نیدناغروتسابهغناخقاربتیاناخزوغوارالریدقاجتتشدیرالریی

نوریبناخقارببیراببينالتآیقتكنوسنيدلیییلیینوا

ناملسمببلآیایترویابوروتلوایناخقارباتیابيساببوشوروا

بوروتلواینیرالناكامروتلکنامياهغيركنتبویوقیاهکیتهخيرالناغلوب

كنینناخزوغوایدشوتاکوابيتياقبیلاقریساینیرالنالغوا

زوغوایرکذكنینیناكورويهغناتسودنهوناروت

یدلکهغماریسوشالتبيليقحیجینیرکشلكنینیلیاراتاتولوغممامتناخ

غلوارالایدامليباشوروابیتراتفصیرالهاشداپاراخبودنقرمسودنکشات

یزوایندنکشابوماريسناخزوغواراليدنيكریبهغرالهعلقمکحمورالرهش

ادیآیلآرالنآیدراییییرالغواهغناجدناوناتسکرتیدلآبابق

وبناخزوغواراليدلکهغیتمذخیساتآبیلآیبناجدنانوریبناتسکرت

یراسدنقرمسبویوقرالدغورادهغیساچرابكنینرالاتیالوناغلاتیآ

یناراخبیدرابهغاراخببویوقهغورادبيلآیدنقرمسیقتیدوروی

شیقیدورویکیتسواكنینیتیالوروغبيلآمهیغابیدرابغاببيلآ

بوشوتپوکراقهغیرالغاتكنینروغیدریاقواسنامبرالنوکیداریا

ماکچیهکیدليقمکحناخرالیدلانیقاککاموروییقلخرکشلیداریا

یداوبزایبیلکلیبهسریایدلآیروغبيراببمتنوساملاقنیدنم

چمهیدروسینرالنآیدلکمکیشیکهجينریبیدلآنیباسكنینرکشل

داليدرابهغیتمذخناخرالیشکلواكنوسنیدنوکهجينریبیداملییمیک

كنینرکشلیشکهجينریبمیکراليدنیآهسریایدروسنيلاوحاكنينرالنآناخ

نیدنيکنوس
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یدغایراقغولواهمیتریباداجیاغاتكودریاروروتالکنیدنيکنوس

زمیرالدويتوزمیرالتآقودتابادرییلوشیاملیبیورویكنوسنیدنآ

ناخرالیدبتزیمروروتالکهدایپكنوسنيدناغلوبراهبیدلوایساجراب

یلیاقلراقاجراببیترالاوسیتیقیلراقهغتعامجلوایدليقمكح

نیدنآیدلآینینزغولباکبوتوانیدنآروروتنیدنبلسنكنینرالنآ

یدریاامغییآكننیهاشداپكنینریمشکادقاجلوایدوروبکیتسواریمشک

اقرآهغنآامغیرولوبپوکیرالوسغولواویرالغاتمکحمكنینریمشک

بوكنيدفرطیکیراليتشوروالییربیدامنيقابهغناخزوغوابیریب

ماعلتقینیرکشلیدروتلواینامغییقتیدلآیریمشکتبقاعیدلوارالیشک

یدلکدنقرمسنالریبیتسواناشخدببتياقابوروتادتآتقوهجمانربیدليق

ناریالابینناخزوغوایدشوتاکولبیرابهغناتسلوغمنیدنآ

لیبربیرکذلبینفاكورويیراسرصموماشو

یوروییراسناریایدرودلبقراجکلیالیبیمالسابوروتاديتروب

یدنالتآیلیییتکسابیترالنوسیينيرالمغقيللییهچپبيتنمروروت

یدریارابیرالیکناغيوقادینیکرکشلكنینناخیدلیکاکيرہششالتیقت

رالیشکلوابيتنوسلکبیلآیناکیتوناغشاداوناغيجآوناغيرآ

راليدلیکبیلآهغيدلآناخینیشکكيلوبواریبناغلاقادنيقنوسرکشل

لوابیتكنيدریابیلاقنوچواینمیکیدروسنیدیشکلواناخ

میدریاروروتالیکنییقنوسكنینرکشلنیدنقلزآمیکیلنوکیتیآ

هغنالغواینوسیسانانیدیببسقیلجآیدروغوتیدریاهلماحمنوتاخ
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یلواغرقریبلاغشرییهکمیدروکادنساقيكنینوسمیدریاروروتالکیدامشتيي

ینآیدجاقبالشاتیلواغرقهسریامودروایلاغشنالريبجاغيیدلآ

زکیراینکناغيوقادكنوسیدربا(رووتبیریبهنوتاخبيلقبابکبیلآ

وببیریبلاموقوزآوتآهغريقفلواناخراليدلکبیلآبوقولوي

لوشیلیاجآلاقهچرابیدیتجآلاقبيتليغامراباکكيرچ

ادرهنلااروامروروتیدمناخادتقووبیبآرالروروتنیدیلسنكنینیشک

رولوبپوکمهادقارعوناسارخرالروروتاليشوقهنیلیاقامیارولوبپوک

نیدنيوسومآبیلاکهغاراخبودنقرمسبوتوانیدشالتناخزوغوا

یدریاقويهاشدابیشخياديترويناریاادقایلوایدرابهغناسارخبوتوا

یدریارالروروتیامراتوکهاشداپزونهیکتشوهیداریابولواثرمویک

هروتریبادلیاریبرهمکوبیعمریدفیاوطكولمبرع(۳یتقوقادنآ

یسیعمرتریدناخارقهنیشابیوایتقوقادنآرالكرترولوبكلمتیآ

كامیتناخریباكويوارهروروتبولوبناخریبیشکارقادويواریب

نیدنآیدلآیناسارخیدربإقادنوشیتروبناریاادقاجملوارولوب

هجاكرصموماشونمراوناجیابرذآوبرعقارعومجتقارعبوتوا

یدلبققلعتاکیزوابوردنیقابینیسهچبرییكنینرالاتیالوناغلتیآوبیدلآ

نوتنآریبهنیلوقكنینیرکونریبناهنپادناغروتادنتيالوماشناخزوغوا

یکادلوجريباديشوغوتنوکیسیابیدیآیقتیدريبیقواجواویای

وليغبوقبیراقيچینیجواریببوموکهغقارفوتادريبساتيبىتایآ

یشايقو(۳ابوروتروروت(ا

یرالاقوا
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ینومكناسیوقكوجیاینبایبیتلباهغیفرطیتابنوکینارالاقوا

نیدهعقاووبیدلیکبیلبقلہعهغقلرابیشکلوایدیتليغيوققادنوش

یدنیآبالراچینزودلوبیآنوکیلغواخلواجواكنوسنیدناکتوالییریب

نوکروروتیامثتییمولوقهغقامكوآوآپوکمشیانمبيلکهغترویتای

زواميدتشیابیتشیمریاپوکیوآكنینلوجنالفادنفرطیشوغوت

كنوسنیدنآیدیترالكنیلکبوقوسوتوابیرابادنآنوریبزکنیرالركون

ناغيآهنیرالاقآبالراچینیسیچواوبزكنيتغاتكوکیلغواكيمكجوا

جواكنوسنیدنوکهچینریبیدرابیيهغیفرطینتابنوکبیتیآینزوس

راليدروتلکهغيدلآناخینوآپوکنالریبیاینوتنآریبیرالنالغواغلوا

رالیدروتلیکینوآپوکنالريبقوانوتلآجوایقتیرالنالغوااكيمكجواو

یقلخبوشوقینرالشآكولروتورالاتیاپوکهنیرالاتیاكنینوآلوا

اتياقاکیرالزوابیلبقميریایيناغليبات(Rكنینقواو)كنینایاپبیرقاچ

یلغوادلیجناچواراليدشلآبوردنیسییاییلغواغولواجوایدرب

بوروتراللییپوکادرالاتیالوناغلآراليدلآیقواریبیسیسیاقره

اجهغرصمیقابآماریسیشاببالیسیایردتسودوبيليققوبینیرالنمشد

یدشوتهغیترویزوابتياقبویوقرالكاحهنیسهچرابكنینیرالاتیالوناغلآ

كنینفاغلیقیوتبیلیکهغیترویكنینناخزوغوا

غولوابیتميدلیکبیرابنامآونسیانوریبمیقلخومرالنالغواایرکذ

هنیشابكنینیرالجاغيهچرابیدروتاسایهاكرخريببيليقنيغارابیوت

یدردليقعضرمنالریبردوهزورفودورمزوتوقایولعلیدالباقنوتلآ
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یکیتیواسییتیبرالرودوتبتیآادنفصوكنینیوالواینتیبوب

زوقوت*راعیدلبقنیدنویاكلفویالوامک*رایرهشلوانیدنوتنآ

زوقوتناسقوتنیدیراغلوب*یدروتلوایوقكانیمزوقوتویقالییزوی

هجراب*یدنروتلوتزيمقهغیناسقوتقارعهغيزوقوت*یدردليقضوح

بتیآرالاتحيصنپوکهنیلغوایلآلوا*یدتنوتليکبیرقاچینیرالركون

ینرالتيبوبیدريبرالماعناوراللیاورالرهشورالاترویبیتاکروارالکلیبو

*یشماغرجاديوتلوایدلبقزوغواتیبرالروروتبتیآادیفصوكنیئآ

اتآ*قیلدنادرمیدریابيتاسروکرالوب*یشماغروبسیلغوایتلآوب

شوروأ*قیلرايراليدلبقیبهغاتآ*قيلهنازرفیلروتپوکهاریب

ناقباجوناغآكنینرالركونهچرابكنوسنیدنآ*قيلرابیسدچرابادینوک

یدريبرالماعناورالدنکورالدحرسورالرهشقیالهغیرالثمذخناغلبقو

زکانيدروتلکبیاتیاینوتلآزکيغولواجوازیسیدتیآهغيرالنالغوایقت

ناغلوبنيدرازيسنوسلوبقوزبزکنتآكنینرزیسزکاتشلآبوزوبیآیقت

دليكجواناکروتلکقواجوارالنوسیتقوزباچهغتمایقاتمهینرالنالغوا

قواجواهجتوغلوبرخآاینداتنیدنوکوبیسرالناغلوبنیدنآوینیلغوا

یداملوبنیدیشکلوارالزکنیدروتلیکبیاتهکیتقوویایرالنوسیت

ادينرواهاشداپییایردقلخناکاتوانوروبنیدزیبیدلوبنیدیرکنت

ییاقیاقوایابمکنوچواكنیئآادنلریییٹیایقواوروروروتبیلیب

كنوسنیدناکلوأنمیدمیارورابهغنآقواهسرابییبیترتهغفرط

رخآایندردنوسليقهاشداپیبآقلخاسلوبلباقمبکرهنیدنلسنقوزب

هجنوغلوب
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هغكنوایرالاکروانوسلوبهاشداپیسیشخبریبكنیبقوزبهچنوغلوب

ادنفرطلوسكنینویوارالنوسلوبلوسرالقواجوارالنوسروتلوا

یدتیآبيترالنوسلوبیضاراكکیلرکونهجنوغلوبرخآایندورالنوسروتلوا

اکیتمحرقحبيليققیلهاشداپلیییلآنوایقتزویناخزوغوا

كنینناخنوکیلغواغولواكنینناخزوغوأراليدراب

ںاغيوقتآروغیواكنینناخزوغوایرکذكنینیقیلاهاشداپ

هجاوخلیقریایداریارابیلغواكنینیسیلاقسقآكنینتعامج

لوایلیکویریزوهجنوكلوااتبوروتلواادنختناخزوغواقیلتآ

یقتناخنوکویداریایشکیلکلیبپوکویلشنادویلالقعیداریا

رولبقلمعهنیزوسكنیئآهجنوكلوایزوااتیداریابيليقریزویبآ

زوغلايناخنوکریبادرالنوکیدباترمعقازواهجاوخلیقریایدربا

ادهیاسادنيقسیاكنینزابلیییتلآنواادزوبكلانآیدنیآادناغروتلوا

پوکبورواجیاتنیامروتلواادهیواادنقواسكنینشیقویلامروتلوا

كنینزكنیتالآزيسرکایدنکبویوقاغزکتتلآزيسبیجآیرالتروب

راللییقازوااسلوبریبزكنيزغآكنینزکناچرابرالنالغواناغلوبنيدرالزیسو

اسملوبریبزکيروزيغآرکاسامقيجنيدزکنیلوقرالاترویوبرالوکپوکو

یدیتراتکادزکنیباجوزکایلامرانکادزکناتروییربابوادرکیتروباجلوا

یدنیاهغینرواماتآزکایدریاناغروتاریبشاکنکهغاماتآیدنیآناخنوک

اسریایدیتنمروليقینآنمزکناسناشخوایشیاینزیسزیسزیسماتآ

ر9رالرہشر9رالترويپوکینیدنایخزوغوایدابآهجاوخليقریا

4
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كننلوغوایلآزیسروروتبیلاقرالامكرتورالامكولواادرلیا

هدازهاشداپتروتامرکوییساجراببولوبلغواتروتنیدزکایریبره

قیلانيدنمروروتاقروقنیدنآنمهقشابنیدڑکنبلآزيسروروتبولوب

>kهمرواهلكوتمعنورزتیببیترولوبهلآزكتيرالزغآنوچوا

مانوج*ناشنكيدوباریکیرهادج*همهرسکیمشخبناشیارب

وكنجز*دوشهکآ․كيرهدوخمسقزاوج*ناشیاغمتیاهبقل

دور*دازننانبالسنزااکسکنآره*دوشهوکتسدافج

*نخسنیادینشنوکهجاوخلبقریازا*دادهارزاهنوگنیدبمه

بیلاقلوبقیسیزوسهجاوخلبقریاناخنوک*ناکدرمراتفکدیدنسپ

نیدناکلیکیسهچرابكنینقلخنامبویشخبیدلبقیاتلروقغولوا

راللامكولواوراللباورالتيالوناغلاقنيدناخزوغوالواكنوس

هنيغولواكنینرالددازهاشداپناغلابآوبینیسهچرابروالامكریتو

یمدآلغواتروتامرکیوبیدریبهچدلیجنمهکیمکوهچغولوا

پوکرالنالغواناغلوبنيدرألاقاکزوانيدزالوبیدریانیدروانوتاخ

كنوسسیدنآیدريبرالهسرمنقیالهغيراللاوحامهكنبنرالنآیداریا

یتلآادقابكنوایقتویدروتکاتینویوانوتلآناغرودلبقناخزوغوا

ادقايدلانوایقتویدروتکیتامرواقآیلآادقايلوسوکرواقآ

ادقايلوسویدروتکیتیجاغبجاوققرقناکتکربقوقتنوتلآهنیشاب

ناخیقتویدروکیتینجاغبجاوققرقناکتکربقوقتشموکهنیشاب

نارییتآیقوقتنوتنآنوریبیرارکونویرالنالغواقوزبناریایقیلراپ

- اح
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تآیناقوقتشموکنالریبیرالرکونویرالنالغوا)قواجوابیپاج

یدريبرالماعناپوکاكرالینکناغرواراليدرواراليدتآ(R,بيپاچنالریب

زوقوتویقالییزویزوقوتبیلاقلمعهغیناغلبقكانینیسانآناخنوک

ناسقوتویدلاسقرع)هغضوحراغلوبزوقوتویدنروتلوایوقكانیم

ترشعوشیعزدنوکهجيقرقیدلاسزبقهغضوح(Rبراغلوب

كنینیرالریبنویرالنالغوأكنینناخزوغوأراليدلبق

یدربارابیلغوایئآداینناخزوغوایرالرکذكنینیرالتآ

ناخزدلوبیعوجواناخیآیجنگناناخنوکیتآكنینیغولوا

كنینیسیلآوبناخزکایتیجنتآناخغاتیجنخابناخكوکینوتروت

وناغلوبنیدنوتاخیمدآیداریارابیلغواتروتكنینیسیایاقره

كنینناخنوکروروتزیموقتنآمهییآویدریارابمهناغلوبنیدامق

ىلویاهقلایکنوچواتایبیجنگلاىلاقلّوایدریارابیلغواتروت

كنینیغولوایدریارابیلغواتروتكنینناخیآیلویاارقیناروت

زودلويرکودیجنوتروتهغرودودیجنوچواریبابیجنتاریزابیتآ

یئوجواقنرقیجنسلاراشواىلّوایداریارابیلغواتروتكنینناخ

لّوایداریارابیلغواتروتكانینناخكوکنیقراقیجنوتروتیلدکیب

كنینناخغاتینبجیجنوتروتردلواجیجنوچواهنجبیکناردنیاب

یلتنوبهلآیجنوچوارمیایمالسارولاسلّوایداریارابیلغواتروت

ردکیالوایدریارابیلغواتروتكنینناخزکنیتریکروایجنوتروت

یلآوبكنینناخزوغواقنقیجنوتروتاوآیجنوچوازودکبیناسنا
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انبهقشابنیدرألناغلتیآوبناغلوبنیدامقكنینیسییاقرهكنینیلغوا

یناغلوبنیدنيلغوایایاقاّماروروتوہیرالنآیداریارابیلغواتروت

یلجوسیلکوکیلقوایلناطلسیلیارکیلتابروتهنوکهنکسامربامولعم

رالرورویدیخرسینآادتقووبیوروسیموقیجیوروتیجماجیجنروبیلناساره

ریاسیوشهدرمالالناکتزغرقتروغزاققیچارققیجاروسقیچروق

كانینیسهریبنتروتامرکییكنینناخزوغوا

كنینتایبرولوبكایتمکحمیسیعمكنینیلاقیرالینعم

قفاومیسیعمكنینیلویاهقلارولوبكامیتیلتودیسیعم

نوریبهاكرخهسروتلواادياقرهیسینعمكنینیلویاارقرولوبكامیت

كامیتیساقآراللیایسینعمثانینریزایرولوبكامیتیجوغروالوأ

كامیتراقیبیآاسارچواهسریمنرهةغيدلآیسیعمكنینریبایرولوب

یقامالقاسیآویقاملآتروییسینعمكنینهغرودودرولوب

رولوبكامسبتكرکوتیسینعمكنینرکودرولوبكامیتیجناینب

رولوبكامیتیعیبالشیامدلیبینشیایسینعمكنینراشوأ

یبیعملاینیلدکیبدولوبكايتهربیبینعملتینقنرق

رولوبكایتیلمآیہینعملایننیقراقرولوبكلاميتىلتمرحینوس

یسیعملتینهنچبرولوبكامیتىلاتمعنیسیعملوینردنیاب

كامیتیلسومانیسینعملکینردلاواجرولوبكامیتیجوغلبقیعس

یسیعملنینرولاسرولوبكایترداهبیسیعملاینینبجرولوب

رولوبكامیتیبابكنبرالیابیسیعمكنیبرميارولوبكلاميتىلجیاتن
هلا



- ۲۹ -

لنینریکروارولوبكامیتیلتآهلآیسینعملنینیلتنویهلا

غولوایسینعملتینردکیارولوبكابتیشانشیاینغبیسیعم

لنیناوارولوبكایتراگتمدخیبیعملاينزدکیرولوبكابت

كامیتزیزعیسيعمكنینیقنقرولوبكامیتدنلبیاهبترمیسیعم

ینناخیآیینیاكنوسنيدناغلبققیلاهاشداپلیبشیمتيناخنوکرولوب

لنینناخیایدتاکاکیمحرقحبوتروتلواادینروازوا

كيلبداورغآولداعیشخيناخایآیرکذكنینیقیلاهاشداپ

راللیبپوکبيليقلمعهنيرالتحيصنناغتيآكنینیساقآواتآیدریایثک

زودلويیدتاککیحرقحابوروبنیدنویناغلاسداینیبآ

زمیاهلیبمزجیئآاّمایدریاهاشدابیتخبیقتوبیرکذلنینناخ

ومیشاتنیرقهشانابایویدرياومیسهریبنیدریایسهمینكنینناخیآمک

روروتسامربا(*مهلوایدریارابییایاريبقيلتآزودلويیدریا

بيلققیلواشدابلیبهچریبیدریانيدنلنناخزوغوااسلوبمکره

لنینناخیلکنمیدباتتافوبوتروتلواادنختینبلكلمیلغوا

راللييهميسریبیقتلوایدریاهاشداپیشخبیقتناخیلکلمیرکذ

ینرالولسیادنوکیادیآبمچپشکارقشآقآبیجیازیمقبیبتیا

یلکوکبینمیسرالكدروكوبیادلییویبرألاغروبیادبامیسبوجوق

لوابوتروبواادیروازوایبناخزکاتیلغوابوجوتاریینكمت

رالیبابوکیقتناخزکاتیرکذكنینناخزكنیتیدتاکهغایند

. موخلوا (*
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لیایلغواكنوسنیدناغلوبیرقیدپاترمعقازوایدلبققيلهاشداپ

قبهدنبخیراتردلییهجرببونوباتینیلہاشداباغناخ

هنیلیالوغمناخلیایرکذكنینناخلیایدباتتافوبيليق

جنویسیسیجنالزوقوتكنینیرالناخراتاتقوتیآیراکلیایدلوبهاشداپ

ادقاجریبیسیکیا(Rبناخجاويسوناخلیابیتیدریا)ناخ

راليدریارابشالتوشورواادنسارآكنبنیرالیکیهشیمهرالبدریا

هغیناخزبغریقناخجاويسنیدببسلوایدربارولبکبلاغناخلیا

ینآببلاقرالهدعوپوکهغیناغلاقبیریبرالاسرمنپوکبیرابیییثک

كنینراللیالوالوغمیدریاپوکلیاادرالرییلوایدلبقرابکیزوا

ریبادناغلوبیرالشالتوشوروانامزرهیدرباقارپوکنیدنساچراب

كرتلوایدریارولیکبلاغاکنآلوغمیدریاوشروامیکنالريبقوروا

وبیدرياقويلیاناكمتييیلوقوناکمتوایریتكنینلوغمادنيراللیا

جاويسراليدریارالریدومینسهآبالیبوکیلوغمروالیااجرابنیدیس

هنيساجرابكنینراللیاكنوسنیدنلغلبقراباکیزواینیناخزیغریقناخ

ادريبنالفیئوکینواكنینیآنالفبيليقكموکاکیزوابیرابیییجنیا

اديرالریبناغيآلوشببسىلاتراتینزیمهکنیدلوغمیقت(*ىلاشوبات

لوغمراليدورويهنیتسواكنینیلیالوغمبولوشوقاکرییریبیرالاچراب

روااديدلآكنینیراویایکیرچبيغيباكرییریبنیراللامونیرالویایلیا

ادنوکرهیشروااچاکنوکنوابیرابناخجاويسراليدروتلوابيزاق

لوغمىلاشونات(*



- ۳۱ -

كنینراللیااجرابقیلشابناخجنویسنوکریبیدالیکبلاغلوغم

هلمحهغلوغمراليدنیآیقتراليدشاکنکادقالاوآیرالكيبویرالناخ

ناقجاقباروتسابنالريبكناتریایسالکناتبیتیدلوبناميزمشیاقاساملبق

یسآلوغمراليدتياقبوجوکبالشاتیایلامنامیویکويريغآكترکشل

بیرابنیدنساقرآبیتروروتاراببتياقیاهلیباروتیکباتهغشروا

رالیتشوروایسیکیایداسایبیتباقراتاتكنوسنیدناکروکیلوغمیدشتيي

كنینلوغماجرابیدلکاکویااروتلوااروتلوایناوغمیدلیکبلاغراتات

كيلوباریبمیکیدلآغادنآینیلاموینیویایدرباادربیریییویا

یبرألكيكویدراکاتوانيدجمیبیسهجرابكنینیراغولوایداملوتروق

یباغلاقیداملاقیثکنیدلوغمویدتاكبيلآنیسیریبمکرهبيليقهدنب

نانآدنوآالوبلیااییدحاوخیداوبهدباديکنیاداینیلکمه

كنینزوکننالریبنایقیدالقچمهادیندلوغمضرغیدتوت

كنینیرالناغروتلوابیلیقتیرویبیرابهغناوقهنکرأ

كينناخلیایدرباالكبتياقبیاجینالوغمناخجویسیرکذ

رابیلغوادلیجناریبیداواادشوروایناهجرابیدربابوكیرالنالغوا

كنینناخلیایدریابيليقادخدکلییلوشیآقیلنآنایقیدربا

مهلوابیشاینوریبنایققیلتآزوکنیداریارابیلغواكنینیسینیا

كنینرالياتکیتادشوقریبیسیکیوبیدریابولوبادخدکلييلوش

یسیکياهحيامیبكنوسنيدناغلوبنوکنوارالپدریابوشوتهنیلوق

ناغشادآرالپدلکهغتروییقترالیچاقبينالتآنوریبینوتاخمه
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نیدنیسیتروتكنینلامكولروتتروتناكلیکبيجاقاتياقنیدوایو

رکآراليدتيآاکیریبیریبیقترالپدشاکنکیسیکیوراليدباتپوکمه

واباکزیبیسهچرابكنینراللیایغادفرطتروتكاسیتیلاراباکلیا

یامارجواهغناغروتوناكوروبریبقاسروتلواادتروبیامرابرکا

یلوبكنینیشیکادنجلاكنینرالغاتروروتلوایسیشخبیدمیازيمساملوب

هنياغاتباديهنيراللامبیتیلاروکابتبازیامیبمیبیادسامشوت

بوشوتهنیلوبناغلاسكنينراقراادنچباكنینغاتكربراليدراب

یشخبیقتراليدشوتهنیزوییرانبيقيچهنياتسواكنینعاتراليدراب

یلوبجيهاكروأنيدلوبناکلکیرالزواراليدروكبولوکرواوبینالیا

رورویهلريبكاكمیازویزبابوهویتریبمکیدریالويقادنامهلواقوي

دنینیجیایدربارولوبهرابهراپهسسأبطلغیقابآرکآیدریا

رالنواكولروتورالهمشچورالوسراقآقوبییاهنچمه.كنینیکلكنیک

كنوسنیدناکروکیرییلوارالوآكولروتكولروتورالاتخردیلدوبم

هنیزایوراليديینیلیاهنیشیقكنینیراللامراليدلبقرالرکشهغيركت

تآ(*نوقهنكرا(R,اكريبلوا)راليدبکنیسیرتوراليجستلانيتوس

یسیعمكنیننوقرولوبكامیتیرمکكنینغاتیسیعمكنينهنكراراليديوق

نالغوانیدنسیکياوبیدریایریقكانهنغاترولوبكامیتروکنواوزیت

نآنیدنآیکینزوکنیدلوبپوکیدالواكنیننایقیدلوبپوکقاشواو

رییراليديوقتآیکياهنيدالوازوکنراليدبتتايقهنیدالوانایقیدلوب

نوقنوق(*

هنیسهچون
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كنیننایقراليديتناکلرود(R.هنیسهجينریبوراليدبترالزوكن)هنیسهجين

كنبنناخلیایاكلکهغيوقمادلیبنالریبجوکنیدغاتهکیلیسیسیعم

تایقیدریارتریدنایقنوچواكنینآیدریایشکزیتیلجوکیلغوا

هنکرایرالنالغواداینیئکیکياوبرالییبوکروروتیعمجكنینناق

تعامجرهیدالیابیرالنایویدازوایرالجواراليدروتادنجياكنیننوق

هسرویوبمیرکتراليدرانوکنیتآقورواوراليدلوبقامواهقشابهقشاب

كرترولوبكایتكاكنوسینیعمداینقامواروروتزیموقيآیبساجراب

ینكنيكاكنوسوریدروروتینكنيقامواروتيآهسروسنیدیشکریبیقلخ

راليدروتلواادنجيانوقهنکراكارپوکنیدلییزویتروترولوبكامیتروروت

ادرییریبنیدببسلواراليدامغیسمکیدلوبپوکقادنآیرالشابویرالالام

هنكرازیمبتيشيانيدزمیرالاتآراليدنیآادنآراليدلبقشاکنکابوروتلوابیلغيب

كنینزیبشیمریارولوبرالاتروییشخبورالریبكنيکادنشاتكنیننوق

كنینزیبراللیاکزواقیلشابراتاترودناکریاادرالرییلوامیدقزيمتروی

زيمشابادقاچوبرکشهغيركنتشمریاناغلآیزیمترویبیریقینزيبقوروا

زیمیاغروتلوابيلابقادنچیاغاتبوقروقنیدنمشدمکروروتیاملوبقادنآ

تسودمکرهیلاغچبوجوکیقتكنیلاباتبازیالوبندنسارآكنینغات

یرالهچرابراليدبتیلاشاروکنلريبنمشدویلاشوروکنوریبكنیئآهسيتنم

یجرومیتریبراليداعباتراليدالزیالويهغقامقجبروكلوقعمینزوسوب

كنينوشروروتیاشخواهغتاقكنالبغاترابیناکرومیتریبادنومیدابآ

یقتداليدلبکبروکوبیرابیرییلوایدریارولوبلويكاستیرباینیرومیت

5
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ریبهنیرییكنکكنینغأترالبدلاسروموکونوتواکلیاراليدلیبلوقعمینآ

ونوزوبیرانونیتسواكنینغاتراليدلاسروموکتاقریبونوتواتاق

شيمتيباسابكوروکنیدیریتشیتیبكنوسنيدناغروموتنوزوبیرب

توانالریبیتردقكنینیادخراليتسابهرکریبیقتراليدروقنیدريي

كيدوقيچهویتیلکوییقتیدريباقآبولوبرومیتغاتكنوسنيدناغزیق

نیدنآرالیدقيچیراقشاتبارقنیتعاسكنینایآكنیننوکیدلوبلوب

ینرومیتهرابریبرالروليقدیعینوكلوشروروتیسركنيللوغمیرب

نادنسبوتوتیرومیتنالریبروبناناخلوارالرولبقلزیقبلاسهغتوا

بیاجتینوکلوارالكيبكنوسنیدنآراروانوریبجوکوچبویوقادنتسوا

بیتروروتنوکناكلیکهنیبروبانآبیقیچنیدلابقرالراتوتزیزع

سالروقویلسننایقهنچهتربیهاشداپكنینلوغمادتقولوا

نیدنوقهنكرابیرامیبیجنیاكراللیاهچرابلوایداریانیدنيقوروا

یرایضعبوراليدروکیتخبیرایضعبىدلقمولعمنيناکلکبیقچ

لوغمنالريبراتاتیدلوبوايبوروکنامییقلخراتاتراليدروکنامي

نیدج"نيراغولوابیلکبلاغلوغمرالیشوروابیتراتفصیسیکیا

یایناقادناغلوبلییكيلارويتروتیدلبقهدنبنیرالوليكبيراكتوا

كرتناغروتلواادرییلوایدروتلواادیترویاتآیقتیدلآینیلامو

ساملوبیسیلانوغوتر9یپوکنیدراتاتادنچیاكنینیرالاقورواكنینیقلخ

نيدناغروتلواادیترویاتآبیرمقیراتاتبيقيجنیدنوقهنکرایدربا

رالالبایضعبیدلوباشاباكراللیاهجرابهنيريبراتاتلوغمكنوس

فلوغم
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ییرالزوابیتزیملوغممهرالاساملوبلوغمبوروتلیکهانپهغلوغم

یرکذكنینرالكرتاينوأوكنینلوغمراليدشوقهغلوغم

یداریافیرالبقلوفیرالاتآوفیلصا-9

قیلهاشداپنیدنیدالوازکچادناریاروروتاتیآديشرهجاوخیلنیوزق

ناخىلوتیلغوازکمچیدلوبناملسمهکیشکلوانیدتعامجناغلبق

ناخنوغرایلغواكنیئآناخاقابایلغواكنیئآناخوکالهیلغواكنیئآ

كنوسنيشانايبهاشداپلوایدرباهمحرلاهيلعناخنازاغیلغواكنبلآ

یدالیقریزوبیلکهنیزویتیانعبیرقاجینمیدليقتحتیاپیرایریب

نيدناغلوبلییریبیدريبهغمولوقكنینمینیرایتخاكنینیتکلممناریامامت

دننزیبقودلوبنالمزابهللدمحلایدیآبیرقاجیمنوكريبداوس

اقرآجوایکيایاربنیدناکلکنیدناتسلوغمناخوکالهزیماتآغولوا

ینیوسیوینیلستكنینالوغمرالناکلکهغايندكنوسنیدزیبیدیایدنوا

ادنیترویلوغمرالساملییرالروتونواییرالاقورواوینیترویوینیریی

لوغمیکاکنوسكنینیسییاقكنینرالنآروروتپوکلیاناغروتلوا

عجكرییریبیسیسهچرابكنينرالنومسامربالوغمایییاقورورو

ریبنیدنیلوقكنینیشکریبمدلبقضرعنمیدلبقمکحبیتليغلبق

شياوبیدنیآناخبیتزیسابورویوبتمذخغولواهغنمروليكشیا

ناکیتبنوریبیلیتلوغمادزیبساملکنیدنیلوقكنینیشکاکروانیدنس

شمببیترابزمیرالیشکناغروتاليبدابیرالزوسناکامليتبرابرالباتک

راليديوقادمیناقكنینمیرالیکناغروتالیبینیزوسیرقكنینالوغمیلآ
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كناسکجیبقلودالوپیلآیدریارابیکیبغولواریبكنبنناخیقتو

نیدنسینیبسنلصاكنینلوغمادتقووبمکراليدرویوبهدحیلعاغنآ

نسروقوانیباتکمهنسرولیبنيليتكنینالوغممهروتقوییئکرولیبیشخب

تعامجلواقیلشابروداهبكناسکچدالوبكنوسنيدناغلبقمکحبیت

مدتبیخیراتوبنمیدریااديکیایقتزوییلیییرڅخیراتراليدنیآ

كنینباتکرابادمدلآكنینریقفخيراتلوشمدیوقخيراوتلاعماجینیئآو

بوروترضاحهمانزکاچینیینواهقشابنیدنوممدریابتيآمهادنلّوا

رالقمحاتورمیبناكيترالابتاكنمروروتیبنیدنیزویكنینرالنآروروت

شملییزویجوایاربنیدنآیبیبهغباتکلوانیدنيزويكنینباتکوب

ابوروروتبيليبهغهخسنیمرکییرولبیادخروتبولوبلیییکیا

مامتاليقالبقطلغینزوسهجينریبنیاسناکزاكتواهغهخسنرههغزوتوا

رالروروتبيليقطلغینمیرایهکلبنیریبنادجوأكنینرالخيرات

كنینرالیشکوكنینرالرییوكنینرالوسوكنینرالغاتناکلیتبادرالخيرات

ناغروتیبرالافتصمناغيآباتکروروتیلیتكرتابولوغمیرالنآ

ینورالرولیبنیلیبلوغمیکكيجاتمه(Rبیسراف)یسیکیرالبتاك

رکااکكيجاتریبیایرالاتآكنینیرالیشکیضعبكنینالوغمنيليتكرت

دوبنوسیتیبكوجيلواساملورکوایلیتكناسروتلوابيتارکوانوکنوا

ادکيلدلاملابیایردحالطصاوینیرالتغلوینیلبتكنینیسرافویکرتریقف

ادكيجاتوكرتادتقووبروروتبیریببیصنرادقملوایلاعتیادخ

ببسهسریمنریبیقتویاغاملوبیشکناكریبهجتاكریبهغريقفمکكرک

بولوب
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وینیمسروینیلیتكنینالوغممودروتلیبریبادنآبیرابهغقاملقبولوب

نوسلیبیرالهچرابناميوینغيیخیراتوبمودناركوایشخبینبراحالطصا

راشایشیبمکنمبتيآقادنآمهیبیکرتمیدنیآنوریبیلیتیکرتبیت

نیدیسرافونیدنسیکرتیاتغجهملکریبرونوشوتنالغوا

یسیجیادنواكنینلجارکابیتنوسلوبنشورنمیامشوقنیدیبرعو

ادمولکنوکكامتياعضرمنوریبیلیتیسرافیباتکوبشوااسامليکیادنوا

نيدزميزوسناغالشاببیتیلالزوسكودازوسیدمیاهسروکييیرکتراب

یلاتیآینزیمناکلیبهجنآكنینرالقوروااكزوانیدلوغملّوایلاغملاق

(ادبناتسادكنینناخزوغوازیمروتيآكنوسهسرویوبمیرکتینلوغم

بیتروروتقورواشیبناکراتوکیبیتآلیالّواادنلیاكرتقوتیآ

یرالنالغوازوغوافقولراقجآلاق(بیقاچپقیلقنقروغيوأ

قبابولتاونیتقاجتراليدشوتهغناسارخورہنلاءاروامیاملریآنیدناکرت

روروتلوانالریبنامکرتیلقنقراليدروتلواادنبرالارآكنینرالوسناغلتیآوب

وبشالتووچولوکقیسیاكنوسنیدناکشوتاکتيالونامکرترالبدریا

راليدووتلوارالالییپوکبیلبقنطوادنيرالاقيكنینرالوسناغلابآ

نیزیقكنینیغولواریبكنیبیلقنقناخشکتنیدنراهاشداپجنروا

دتعناطلسیدلوبنيدزیقلواهاشمزراوخدتعناطلسقیلتآناکرتیدلآ

یفرطریبوناتسودنهیفرطریبكنمنیتروییدلوبهاشداپغولوا،

یتخمیاپموریفرطریبوناتسبرعیفرطریبناتسکرتوناجدنا

قاعفق(۳)سیتساد(
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یدریاشاتنیرقنیقیهغهفيعضلواهکمیکرهنیدیقلخیلقنقخاروا

ادنتمذخناطلسبولوبفرشمهغنامیابیلکهغیتمذخدمحمناطلسریبریب

یلآناکتراصخیدربارابیلاقآناغفوتكنننوناخناکرتراليدروت

كنینخارواهغنآناطلسیدلوبناملسمبيلکهغیتمذخناطلسلوا

رابیلغواكنینیاینباكنینیساتآكنیننوتاخناکرتیدريبنيقيلهغوراد

ینیتيالوناتسکرتمامتهغنآیدلوبناملسمبيلکلوایلتآقمحلاتیآیدربا

نوسامتقيخلانیآینیسیئکچیهكنوسنیدنوکوبیدلبقمکحیقتیدریب

رابیلیشکیشخبریبكنینیلقنقكنوسنیدنآبیتردنوسیتناخرویغ

یدريبیناراخببویوقتآناخكوکهغتآیدلکلوایلتآكوکیداریا

وكنيمكيلاناغلوبرکونبیلکنیدیلقنقهغهاشمزراوخدّمحمناطلس

كيلویاكنیمنوامهیناغلاقادشالتوادوچیداریارابكنیمشمتلآ

|یدلآیمیلقنقناغروتلواادشالتلوابیلکناخزکمچیدریاراب

قربهرهبناریاقلخلوشمهیلقتیدرتویبلآیروتروبهچرام

فقولراقروروتیرالناغلوبلیابيليقبيكنوسرالیلقنقناكورویوبیدوب

ادنجیاكنینرالغاتكربادناتسلوغمیلباقولراقیرکذلنینیلیا

رولوبمهیراللامویدریارالراکبیانیکیاراليدروتلوابيليقتروپ

رالروراتوک)ینیسیریبهنياسلوالوابيراتوکهاشداپینیسیشخبریبیدربا

كنیمیکياادناغلوبكوزوتهکیداریارالاسامریاپوکو(R.یداریا

نيدناغروتلواادترویلوانیقیهفاینایمتروتیداریارولوبكيلوبا

بوردنيقابمهیراللیااکروابولوبهاشداپهنیلیالوغمناخزکاچكنوس
ال,اد

یرسهار:
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هنالياقولراقبیتنیقابهغمبيلقیئاینكيتنیونیالبوقسأرب

لوایدرباناکیتناخنالسرایهاشداپكنینقولراقادتقولوایرابیی

رالشکشیپپوکبیلبقشابیلیزیقكنینیزوابولوشوقهغنایونیالبوق

نیدداليدبهجنوكلوااتیجیاتنآیاتیدروکیناخبیکنوریب

تیانعیدريبزیقریبنیدنتعاہجروایقتناخبیتنیاماغلوتیامونيوب

ینومیدابآبیقابهنبراكيبناخزکنجیتیدرایاقبیلبقتقفشو

قاریسنالسراینومكانوسنیدنوکوب(رولوببیتناخنالسراكوجي.

شيمریاريدقاریسیکیجاتادنتغلكنینلوغمیدلبقمکحبیترالنوسیت

كامیتروغشوبايیسیعمكنینروغیوایرکذكنینیلیاروغيوأ

رولیریآنیدنلریبیریباديناكریاتوسیدویواتوسرالروتیآرولوب

هغمامامکرنروابآیقتویتشوبايیعییدویواسایلرئآكنوسنیدنغوبوا

رولوبیناقشپایسپروروتاروتهسروتروروتاروتلواهسروتلوامامامودیوا

نوک(۳یقیلنوزوارولوبغاتیکياادنتروبلوغممکرالروروتاتیآقادنا

یتآكنینیبیریبروروترالغاتغولواتیاهنیبهغيشيتابنوکنیدیشوغوت

غاتیکساوبامرکتقولنوقسوایئآكنینیریبیقتوقولزوبوتارقوت

توقیآروروترابغتریبیقتادنشيتابنوکكنینیٹنویلوغمادنسارآ

یاسنواناغروتاقآادريبريبادتسارآدنانريغتناغلاباوبرتریدغأت

روغیوامیدقروروترالوسغولوایسهجرابیاسزوقوتادرییرییوروروتراب

ینناغروتلواادباسنوایدریارالروروتلواادنسارآكنینرالياسلوشیلیا

ینیزوا)۳بولوب(ا
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رالریدروغیوازوقوتیکناغروتلواادیاسزوقوتیدریارالریدروغیوانوا

همرکیزوییدریارولوبپوکیرالنیکیاویرالدنکویرالرہشیدربا

رالاسامقابهنیزغآكنیئآبیراتوکهاشداپینیشکریبراليدریالیاقوروا

راليدشاکنکبیلیغیپیساجرابنوکریبرالپدلکهغرولوزوبنیدبیسوبیدرپا

رهیلالبقاروتینیشکریبزیمیسیاقرهزیملیاكاوبیکیازیبراليدنیآیقت

یتراليدبتنیسرودلآنیشابونیسرودلآنیلامهسامليقلوبقنیزوسكنیئآمک

رتلیالیابيراتوکارؤتینیشکقیلتآیاتوکلمنیدنيقورواروغیوانوا

لوکبیراتوکاروتینیشکریبنیدنمتوروازواروغیوازوقوتراليديوقبقل

كيلاروتهچهغلییزوییرالنالغواكنینیسیکياوبراليديوقبقلنیکریا

اسلوباروتمکمههغروغیوانوایدلوبروغیواریبیقتكنوسنیدنآرالیدليق

راليديتنيكریالوکاسلوباروتمکمههغروغیوازوقوتراليدبترتلیالیا

كنوسنیدنآویدریارتریدقادنوشیایرالنآكنینیرالاروتراللییپوک

زیسرولیبهچرابیسیعمكنینیدیاراليدبتتوقيدياهغآاسلوباروتمکره

یدیارغسرولوبناکیترابکییایناپیبمکرالروایآرولوبكامیتیدرامیب

اکیٹکریبریدتوقیقلخكرتیناجیدرایيیدامالقاسیلیتوسینعی

دولوبكامیتنوسلوبیلناجنوسلوبیلتوقكنینوتایوكنیتآمکرالروتیآ

اچرابینعیتوقيديارولوبكرابمكوجیالواهساملوبیناجكنینییاکیا

یشکكيلكریاكبزواادتقووبرولوبكامیتروروتناکرابیییبناجقلخ

وبشوانیقیهغالییكنیمجوارولوبریبیسیعمكنینیسیکیاروروتید

بولوبریساوهیلواراليدلوزوبكنوسنیدنآراليدروتلواادنرويناغلتیآ

راليدروت
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شیدریایسهجمریبویدلاقابوروتلواادنيتروبیسدجيريب(*راليدروت

شیبیکلوبسیبراليدلوبكلوبجوایقتراليدلکهنيساقيكنینییوس

یکلوبسیبراليدلبقنادابآیتیالوبيکیانیکیابیرابهنیرهشقیلاب

راليدورویبونوفوپوجوكادننیقیكنینقیلابشیببالقاسیوقویقالیی

زودنقوقیلاببامالقاسلامجيمهادنياغوتكنینشیدریایکلوبریب

یلامكرتیدریارالراکنیسیرتبیینیتآباوآنیتوراسوسوشیکو

یدریارالاسامروکادرارمعیشامقناغلوبنیدهتخپوناغلوبنيدكالییو

اکیشکیلیوقویلیقلیییدريارالروتیآرالاساغراقیبرألزیقرکآیرالانا

زکنجبیتیاغوترالنوکناميهغكنیشاببیجیازیمقوبییتیابوشوت

یشیکهغناخزکنجلوایدرباتوقيدياناکیتقيجروابادينامزناخ

رہنلاءاروامبينالتآناخزکمچیدرباروریبلامادلیرهبیقاببیرابیی

هغناخزکمچادلويبلیکنالریبیرکشلتوقيدياقبجروابادناکلیکهنیتسوا

رالیشکناغوقوایلیتیکرتادنقلخروغیوایدلبقرالتمذخیشخيبولوشوق

یدرپارالرولیبیشخبینیرالباسحناویدر9یقیلرادرتفدیاریارولوبپوک

ادقارعوناسارخوادرهنلا"اروامادینامزكنینیرالدرینكنینناخزکبج

مهادنيرالاترویكنینیاتخیداریاروغیوایرالاجرابرالرادرتفدورالناوید

راليدریابویوقنیدنفلخروغیوایرادرفدوناویدیرالنالغواناخزكاج

ناسارخنآاقیادکوایلغواناغروتلواادينرواكنبنیزواكنینناخزكاج

ینخيلوایدربابروشباتاکناکیتزوکروکروغیوایننالکوناردنزامو

راليدزوت)*
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ادلیبرهبيليقطبضیشخبینیلامكنینترویجوایدریانادباسح

فآویرکذكنینیلیانیرکتیدربارورايبهغهنآاقیادنوا

نيقيهنیلیاروغیوایرالترویكانینرالوبرالریدمهنیرکم

ساملوشوقهغروغیواوهغلوغمیلصارولوبادنچ-یاكنینرالغاتكرب

یجئاناخیدریانایلویاكنیمادیئامنناخزکاچرولوبلیاهقشاب

یکادفرطتروتیدريبتلودغولواهغنمميرکنتمیکوبیزوسیدرامیب

كنیننیرکتادقاجملوابیتنیساتیآیکنیسیدنیقابیسهچرابكنینردلیا

یدربارابیزیقیشخبیلکروکیلتآیاكوبیدرباناکیتونانچیساروت

یدنیقاببروکیناخبیلیکنوریبرواشکشیپپوکبيليقشابیبآ

یدلآناخیزیقلوایدراتباقبالیسبیریبردماعناپوکیقتناخ

كنوسنیدناکلواناخیدويسقارقوترآنیدنسرالنوتاخهچرابیقت

یدویسقوترآنیدنسرالنوتاخهجرابیقتلوایدلآنآاقیادکوایلغوا

داینناخزوغوایرکذكنینیلیاتوجکمکوزغرق

ادتقووباّماروروروتیلسنكنیئآیداریارابیسرینرابیلنآزغرق

هغتوانیدرألقوروااگرواونیدلوغمروروتزآیکنیدنلسنزغرق

بيراتوکنیتآزغرقبوروتلوابیرابهناترویزغرقبولویهغوسو

توعسکوزغرقرنروایبنیرالناریانیدقورواییاقیرازواروروروت

یفرطربوقیلتآهکنلسیفرطربنيقيهنیریبیریبروروتتیالویکیا

ناکیتریبسورببإروروتوسراقآغولوامهیسیکیاقبلتآنارومارقیآ

لانیاهنیساروتیلیازغرقروروتنیقیهغتآیتروبزغرقرولوبتبالویکیا

رید
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سروایرالاروتادتقولواكيدناکیتهاشداپكيجاتولوغمرید

نيسنيقابهغنمبيليقیجاناینناکیتهروبناخزکمچیداریاناکتلانیا

یزوابالیسیشخبینیچیئالانیاسروایدرابییهنلیازغرقبیت

یدنیقاببیراییبوشوقینیرالیشکیشخبناریبرواشکشیپپوکیداملك

یدریاراقتشقآلزقیزوکویروبویقابآمیبیشابدنینیرالشکشیپ

كنیلاقیرالاترویكنبنلیاوبیرکذلنینیلیاتقنمروأ

كنینرالوبرالیدیوقتآتقتمروانوچواكنیئآروروتادنجیاكننجاغي

هقشابنیدرالوبراليدنيقابهغناخزکمچرولوبنيقيهنتیالوزغرقیرالاتروی

چمههنیریبیریبكنینیسیکسارولوبلیایلتآتقنمروامیبیقت

روروتلیاهقشابریبهنیدلآزوازيمناغروتاتیآوبساملوبیقیلشاتيرق

ناغروتلواپوکادنلیانامرواروروتنیدنيرالنالغوازوكنلوغمیریبیقت

كنینیلیاراتاتروروتبیلاقتآتقنمروامههغرالنآنوچوا

شیمتيمیدقروروتروہشممهادتقووبوادمیدقیئآكنیئآیرکذ

زیملیانالفیسیسیاقرهراليدریاقورواپوکراليدریاكيلویاكنیم

رالروروتلواادريبریبهقشابهقشابیرالقوروارهیداریاركرويآبیت

ادرییناکیتروانرویبانبقيهغياتخیکارپوکویرالیشخباّمایداریا

رالرولقتمذخرالرولقتعاطاهیراکهاشداپیاتخویدریارالروروتلوا

(*یهاشداپیاتخادنآیدريارالرولوبوابناریایاتخهکهکیداریا

یدریاروروتنيقاباکیزوایقتبوتروتپاچوبیتروتلوابیراباییرکشل

هاشداپ)*
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رالروروتلواادنساقيكنینوسناکیتنارومارقیآیراللیابوکهجينریب

پوکكنوسنیدناکاتوانیدنیشوتكنینییالوزغرقنارومارقیآیدریا

اكرکلیتیجا(بیرابیقترولوبوسغولوایقترولوشوقهغنآرالوس

یرالدنکرولوبرهشغولواریبادنيساقيزکناتادنيريیناغيوقرایوق

یسیغایبرولوبغولوایسایقالییپوکیلیالامناكورويبوجوکپوک

كنراکرواالآیساجرابكنینیسیقلیبرولوبیادزميقلیینانوقكنینزيب

یاكشموكادنانيقيكنیئآرالریدنیچئالا.ییتآكنينرهشلواساملوب

رولوبنيدشتوکیاهچرابیغابآویطوینازاقكينلیالواروو

وبیناکیتشیمریارولوبلیایلقاجوایلنوتلآىليقليبىلألآكنبنكبزوا

|تروتكنیئآویروی(۳زغرقكنوسنیدناکلواناخزکاچروروت

ناخىلوتیدربابولوبقلعتهغناخىلوتیسهچرابرالاتروییلادبنای

ینوتاخغولواكنینناخىلوتیدلوبیکكسینیرالنالغواكنوسنیدناکلوا

ادنلوقكنینآرایتخایکیبیاتقوقرویسیساناكنینیرالنالغواهجراب

نوریبهمکبيليقاشاباکیشکكنیمیلکیبجوانوتاخناخلوایدربا

بيلآریخهساملككنوباجاسلکنیدازکلوقكنيرابهغنيجتالایدرایلی

زکایدربآبیشیامکهسربنرهراليديآبیکبتياقنوریبیکزویجوا

هنیسیراقوبكنینوسیاهمیکكيدریابيلآپوکینشموكتساریسهچراب

كسجوابولوایزوییلییكنوسنیدناکتوارالتقوپوکبیتكنلک

سامیب(۳هغرق(۳بباب(ا

نر:الجمس
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كوجبهغناخزکنجكنینیقلخراتاتراليدبتیدلریقزیمیشکنیدببس

روروتزیموقتنآهسرویبمركنتادنتیاکحكانینناخزکاچنیناغفیقاب

یکرتیوسغولواناغروتاراببيقآیرکذكنینیلیاتاريوأ

برعمیدهناخدورنيغولواودورناکماکدیجاتوریدیاسادنیلات

وسزكسادنشوغتنوکكنینیترویلوغمریدناروملوغمریدیداو

یدریارالروروتلواادنيرالارآكنینرالوسلوشرتریدنارومزکسیآرولوب

یرالتآكنینوسزكسلوارولوشوقهغنارومارقیآبیلکیساچرابكنیئآ

یبنسنوسواارقنارومنوانارومكوکروروترالوم

هجروجنانومناغجنانومروأنانومیرقأناوق

یکیبهقوتوقیهاشداپكنینتاریواادینامزناخزکنجناروم

،كنینیکینویحلانیایتآكنینیغولوایدریارابیلغوایکیكنیئآیدریا

لیاكنوسیدریابولوبیغاینوریبناخزکجلوایحلاروتیتآ

یروقتیواغروتیدنمقابهغناخیدلآزقویدريبزیقیدلوب

رهرولوبتاریوایلصامهكنینلیاقورواجواناغلتیآوبسالوت

قابیرآیسیعمكنینتواغروتروروتیقوروامیبكنینتاریوایایسیاق

ردلیاوبرتریدكلسیبتجیغرانداینیتروبلوغمرولوبدابت

راليدبتتواغروتنوچواكنیئآیداریارالروروتلواادنيزوبلواكنینهکنلس

یقوروااسببكنینتاریواتاموتیرکذكنیبیلیاتاموت

هنتيالوزغرقیداریارالروروتلواادرالرییناکیتموکوتنيجوقروبروروت

راقوسهلوتاتیتآكنینیرالكيبادینامزكنینناخزکاچرولوبنیقی
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نیجاغلوب(Rیدنقاب)ابوروکیئاناخزكاجبیلکلوایدرباناکت

یروترویكنینرالوبرالدولوبشاتنیرققوروایکباوبنیجومهرک

توكنلوترالیدلوبلیاهغناخزکاجرالنومرولوبنيقيهنيترويزغرق

شاتنیرقهنیریییریبلیاقورواجواوبیاهتنسوکتیوساروا

رالرولیبیشخبیبقلیجنارايرولوبپوکبیبطادناجیاكنینرالوبرالرولوب

رولوبادنجيانامرواادجاغيكنلاقیرالترويرالروناتیرالورادو

ادوسزودنقونیتوسآوراسوسوشکردارولوبیحوآیرالاجراب

نامیانرادروآینیساچرابكنینهسریمنیلئاجكيکادرقوقیلاب

پوکیراللامویرالشابروروتلیامیدقوبیرکذكنینیلیا

یراکهاشداپریبزيمناکشیاكنینزیبهجنآزمیامليبنیرالیقنروبیدریارولوب

یدریارابیسینیاكنوسنیدناکلوالوایلتآشیقراقیداریاراب

كنینیرالهاشداپادینامزناخزکاچراليدلبقهاشداپیبآیلتآتانبا

یرالاتروییلتآكولجوکیداریارابیلغوایدریارتریدناخكنایتیبآ

تیارکسالوبیرانکیاوادريبناكيتموقارقرولوبادنيتروبلوغم

سیبرولوبكامیتناربارقیسینعمكنینتیارکیرکذكنینیلیا

رتياركقلخهغرالبآرتمهیبیبیدربارابیلغوایکیداینیئک

رولوبلیایمیدقراليديترالاتیارکهغرالناغغوتنادنوشیداریارالرید

نیدتیارکادنامزلوایدریاهقشابیرالداشداپپوکیراللامویرالشاب

هشیمهنیدببسلوانیقیهغنامیانیرالاتروییدریاقويلیایلچوک

سیب)كنینتیارکیدریارالروشاربهاکوبوشورواداكنوریبنامیان

غولوا
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رابیلغوامب(Rكنینآ)یلتآزوغرمیدریارابیهاشداپغولوا

امیبیدرباپوکیرالنالغواكنیئآقوریوبیبقلروقاچروقیتآیدربا

بقلبيتكنوایرالداشداپیاتخیدریالرغطیتآكنینیلغوا

ناخزکاجرولوبكامیتیهاشداپتیالویسیعمكنیننلنوارالپدیوق

لکینیلباتیوکنوایدربآوبناخكنواتياركناقشوروانوریب

بیتراتراویددنلبمیبادنشاتكنینیتروبزوایقلخیاتخیرکذ

كاتیغزوبوكاتیقیبیشکیبآراليدریابيرکیتاكزیکاتینیجوایکی

یرییهزاوردیکیامیبنوچواقامقاچابیرکناوراکیدریاسامربا

ریدڈسبرعیراویدغادناراليدروقهزاوردںیدرومیتهغتآبویوق

ردنکسارالریدوکنوایقلخیاتخرالریدهقروقروتنوریبیلبتیکرت

ّدسادیخامشناوریشونآیدلاسّدسهنیدلآكنینجوجامجوجاب

یکیشیاكنینّدسلوشروروروتیدیپاقرومیتیبآادتقووبیدلبق

رهاكرألزیساکتعامجهجيامیبنیدنقلخكرتیرالداشداپیاتخروروت

بیتزکياسالقسنيرالدزاوردكنیندسنیاربهسریمنیقاجنآادلبي

رالبدالقسبیلبقلوبقیآرالكرتلوایدليقرارقنیسهسریمنروریب

راليديتتوکنوااکتعامجلواراليدلبقینشياوبزیقزیقولغوالغوا

- یجناروامکكوجیارولوبكتتبسنیاییسیتكنینتوکواادنليتلوغم

توکوایرالیشکناغالقسووکنوایدسدلتناکیتیکتیاویملعو

رالبدریاكيلویاكنیمتروتادبنامزناخزکاچرولوبناکیتیجنسراليدبت
-

هنیتسوایاتخناخزکاچیداریانیکتشوقالایئآكنینیرالكيب



بیتنیسنیقابهغنمیدرابیبیشکاکنیکتشوقالاادناغاوبدوروی

الایدنالتآهنیتسوایاتخناخكنوسنیدنآیدنيقابهغناخزکنج

ناخزکنجیجآنیرالدزاوردكنینوکنوابیلکیشراقهغناخنیکتشوق

ایگورکذكنینیلیایاتخیدرابهنياتسوایاتخبولوشوقنالریب

پوکنیدیاتخارقرالریدیاتخارقهنیسیریبرولوبیکسایتروییاتخ

بوجوکیقتراليدلوبوابنالریبیرالداشداپبولوبببسریبتعامج

بيليبرفاسمراللیاناغروتلواادنآرالپدلکهنيتيالوزغرقادرالیجاق

لمیایامليباروتلوامهادنآرالیدالشابالبققیلزارادتسدهنیرالالام

رالیدکیانيکياوراليدروتلواوراليدلاسرہشبیلکبوجوکاکربیناکیت

یسهچرابناغانویوقورآوجآناغاریآنیدنيلامادرییرهیدلوبنادابآ

تجروجادتقولوشراليدلوبلیاكيلویاكنیمقرقراليدلغيیاکرہشوب

نوریبیهاشداپیاتخارقیهاشداپكنیئآرولوبتروبغولواریبناکیت

كنیتآیدروتلوایهاشداپویدلآیبیتروبیدلكبلاغیقتیشوروا

یلیاویرکونپوکلوایلتآرفياطییوتیدریارابیکیبغولواریب

لمیانیدنآادجوانوازویشیبخیراتیدلکهنتيالوزغرقبجاقنوریب

سیبیداریایکدنمشنادویلالقعیدلکهغرالیاتخناغروتلواادنرهش

یشوتهغقابتروتیسدزاوآویتآكنوسنیدناغروتلواادنآلیییکسا

رابناخریبادرهشناکیتنوغاسالبیدریانیدنلسنبایسارفالوا

|ریدقلابوغلوغمیرہشلوایدربایئکقارریقفدالبایآیدربا

كامیترہشیشخبرہشیسیعمكنینقیلابویشخبیسیعمكنينوغ

رولوب
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یلقنقاصوصخیداریاپوکیقلخكرتادنفارطاكنینهعلقلوارولوب

كلیانیدببسلوایداریارالرورودیینینکیاراپاچورالاتینتیالویلیا

قلعتهغنآتيالونوسلکیدرابیبیشکاکكيبناكلیکنیدیاتخناخ

مکحیدليقرکونهنیزوایبكلیایدلوباکیااکتیالویقتیدلکلوابیت

كلیانوسامیتناخكلیاینومیشکجی*كنوسنیدنوکوبمکیدتبا

یدیوقبقلبيتناخروکهنيزواكنوسنیدنآبیترالنوسیتنامکرت

كنوسنیدنآرولوبكامیتهاشداپغولواادنلیتیاتخیسیعمكنینروک

بینالتآیدلآیندنکشاتوناتسکرتكنوسنیدنآیدلآیبناجدنابیراب

بیتنیاریبهسرمنهچنالفادلییریبراليدتیاخلعیدابقیدپاچیدنقرمس

زيرآیداریارابیکیغولواریبیشوتهنويوابتياقكنوسنیدنآ

ریساوایلوایپاچیجنسروایدرایيكلتروابيلقشابیآیلتآ

رالیهاشمزراوخیهاشداپكنینخاروایدروتلوابابقینیسهعلقیدلبق

كامریبیفرشاكانیمامرکویادلیبرهیدریاناکیتزیستآنیدنتعامج

زیستآیدريبادلیبرههجنوكلوااتیدتياقبولوبیضارهغلآزيرآیدلوب

یدريبهجنوكلوامهلوایدلوبهاشداپشکاتیلغواكنوسنیدناکلوا

یدامریبلوایدلوبهاشداپدّمحمناطلسیلغواكنوسنیدناکلوالوا

نیرکشلكنينتيالویاربنیدموریضامرجنسناطلسیدلوبواییقت

یدروتسابیشوروانالریبناخروکیاتخارقبيرابناتسکرتبيلآ

لتینیقوروأیقاقروتیدلکورمبیچاقیزوابیلیرقرکشلمامت

یلاسیسینعمیناریانیدکرتییاقسامربامولعمیکاکنوسایىرکذ
7
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نییعتینیشکهجيسیبنوچواقامتالقسیایرالزوارالداشداپرولوبكامیت

وروروتلوانوریبتبونادناقتایادکشیابيلكرالنآیدریاروليق

یجاغيىکیاایولبطیرالناغروتلوایدریارالرالاقوانالریبتبون

نیناکریاقاغیواكنینرالیجناسیاكليباداناکلکنمشدویدربارالرقاق

یدمیایدلوبمتبونكنینمیدریاروتیآهغيناغالقوایناغروتلوایامالاقوا

رالقاقروتاكرالیشکناغالقسیهاشداپنیدببسلوابيتقاقروتنیس

داینناخلیایرکذكنینیرالالایالوغمیدریارترید

نوقهنكرایسیکياوبزوکن(Rبیلغواكنینیسیبیاونایق)یلغوا

نایقیدلوبپوکیرالنالغواكنوسنیدناکراکهنچیاكنینیغات

ارابرابرالیدبتنکلردهنيرالنالغوازوكتراليدبتتايقهنیرالنالغوا

نکلردیدلاقويادیتآتایقراليدراتوکنیتآكنینلیاریبتعامجره

هفيعصىلتآاوقنألانيدنیقرواسالروتنیدیلسننایقیدلاقويادیتآ

وبهسرویوبمیرکتیدروغوت(*R.نالغوالکدنیدمدآجوازسریا

جوالواكدروكبسانممهیتقيلقامیآادرییوبزیمروتیآینرازوس

یسیعمرالیدبتنورینهغرالنآیدلوبپوکبیاجتیلسنكنینلوغوا

یتآوبنوچواكنیئآرولوبكامیتمختورآیبیکرترولوبكلاميتكاپبلص

رارورونیدیدلوبنیدرونیلغواجوالوایعزكنینالوغممکراليدیوق

یدریارابیلغوایلآناخلوبقیساتآیجنالچواكنینناخزكنچ

رالتايقهغرالتیکیوبقلخمادلیوروداہبویلشوغتیساجراب

نالغواككریاماعوا)*

رالیدبت
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تایقریدنایقینلیسناقآنادغاتلوغمنوجواكنینآرالیدبت

ناخناتربیغولواكنینیرالنالغواكنینناخلوبقروروتیعمجكنیئآ

رداهبیکوسبیساتآكنینناخزکمچیلغواكنیئآ(*Rیدریا

ریدنغجروبینالہشلوغمیدریاالہشیزوکكنینرداهبیکوسییدریا

یتآتایقراليدبتزمتايقنغجروبیلسنكنینرداهبیکوسینیدببسلوا

كنینرالكرتاجرابیدلوبهزاتیقتكنوسنیدنرالنالغواكنینناخلوبق

ساملکنیدنلوقكنینیشکریبقامتیآوكاملمبیامیوقريبنیقوروا

نیقوروأكنینرالكرتاکازواینزیمناکلیبهچنآقیالهغزیملاوحاكنینزمیزوا

تیکدرمكنلاتیآینرالقورواناغلوبنیدنلسنلوغمیدیاقودنیآ

رولوبامیبیسیکسارواربدمهتیرکمیکتیکرمیرکذكنینیلیا

اتقوتیتآكنینیرالیشکناكورويبولوباشاباكلياادینامزناخزكنچ

زکاچترکرییرالیدرياواینوریبناخزکاچهشیمهلیاوبیدریایکیب

ثرکریبیقتراليدلآبیلبقهیلوانینوتاخراليدپاچنیویاكنینناخ

بيلآنیساہبنوخبليقدنببوتوتادنالوروبهکادارحمعناخزکاچ

یئکریبنیدیلسننایقیرکذلتینیلیاتارقنقرالدربالباق

نكرمقیلروجیئآكنینیغولوایدریارابیلغواجواكنینآیدریاراب

قیلروجیادوبسوتیئآكنینیسیجنوچواهریشیابقیتآكنینیسیلگنا

یشوروانوریبهریشیابقیسینیانوكریبمیکیتقوایدریاراثآیادنا

هریشیابقیدالزکنیقوابيلآنیابیدرباادنوتسواتآمهیسیکیا

ناخنانربیدریایغولوا(*
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كنوسنيدناغروتنامزریبیدلبقهانپهغينيوبكنینتآینیشاببیکنیا

ینومیدابآنیدنلکنوکیتیدایاینیسیلیاقیلروجیدراتوکینیشاب

رابیسهقلحغولوأادنقالوقنیسامپاتررضاّمانوسقروقنیاتآغادنا

قیلروجیدتاکبوتوانیدنچیاكنینهقلحیدتآبيليقدصقینآیدربا

كنیئآیلیاتارقنقاچرابیلآتارقناقیداریارابیلغواریبكنیننكرم

یرکذكنینیلیاتیونقلا-9یلیایسارکناروروتیلسن

سارکنایئآكانینیغولوایداریارابیلغوایکیكانینهریشیابق

رالروروتیلسنكنینیسیکیاوبشواقوروایکساتاونقلایئآكنینیکینو

رالریدهکیانولوایئآیدریانولوایئآكنینیساناكنینناخزکاچ

یداریانیدنقورواتونقلایدرپارالریدنیجوفنولواهاکویدرپا

رابیلغواکیاكنینیادوبسوتیرکذلنینیلیاتیونارق

روروتیلسندلانیئآیلیاتونارقهجرابتونارقكنینیغولوایدریا

كنینیسیکیایبیلیانکیجایاوایلیاسالروق

یلتآریمیداریارابیلغواسیبكنیئآتولقنوقیلغوایجنگلایرکذ

هچرابسالروقیتآكانینیغولوایدریارابیلغوایکیاكنیئآ

هچرابنکیجایایئآیکیجنرتروروتیلسنكنیئآیقورواسروق

یرکذكنینیلیاتوامرواروروتیلسنكنیئآیوروانكسعلا

لوایقورواتوامرواهجرابرالروروتیدتوامیواینآادتقووب

توامروایرکذلنینیلیارامقنوقرالروروتیلسنكنینیشیک

كنینیغولوایدریارابیلغواجواكنیئآیدریارابیکرابنیدقوروا

یتا



-- o۳ -

تآراقوققلخداوسنيدناغاوبتيكمياتآسامربامولعم(یتآ

غولوامهادتقووبرولوبكامیتغولوایسینعمكنینقنوقرالیدیوق

لوادولوبدلیتنوربیسیعمدنانراقرتریدهغرققنوقیاهغرق

بقلرامقنوقنوجواكنینآیدریاغولوارایسبینروبكنینیشک

راقادتقووبرالروروت،یلسنكنینیشکوبیقوروأرامقنوقهچرابیدئاق

كيلکتمیدربانیدنقوروارامقنوقهکجیاكيلکلمروروتاتیآبیتزميلغوا

یرالیشکزیزعیقلخكرتریدهکجیایناتآلوغمیبآناغيوقیسانآ

یدریایسیشکزیزعكنینلوغمكيلکنماتآدتسواتآمیکحلثمريداتآ

نیدناکلوا(۳یساتآكنینناخزکاچراليدریاریدهکجیانوچوأكنیئآ

كيلکلمناخكنوایهاشداپتیارکیدراباکاکیلاتیاكيلکتمیساناكنوس

یئزکچبولوبنیدیراکجیانیسنیدیراقشاتنمیدرابیییثکاککجیا

بيتكنینمیبیرایوكنینسیمیرایكنینیلامویلیاناغلاقیلالبققوب

یدریاتسودنالریبیزواونالریبیساتآكنینناخزكنچناخكنوا

یشکهغناخزکچیدریاسامليبجيمهنيقيلنمشدكنینآناخزکاچ

اکبوأكنینزیبیزوانیاریبینمیزیقهغیجوجیلغواغولوایدرابمي

یقتویلالقیوتروروتزميدوصقموزمیدارممهكنینزميکیانوسلک

ناخزکاچكنيلالوبلوغشمهغترشعشیعنوکهجيريببيليقهناهبییوت

یدارچواهکجیاكيلكنمادلويیدتاکهنيوأكنینناخكنوابينانیااكزوسوب

یناخیقتیدتیآنیساچرابكنینیرالزوسناکتشیانیدناخكنوایقت

یسانوا(۳ىلتا(
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چیهنیدنتمذخكانینناخزکنجهکچیاكيلکنمیدراقتوقنیدمولوا

ادنشابجوانواناخادناغلآینیساناكنینناخزكنچیداریاساملریآ

یشخبوادرالنوکناميورالشورواهجنوكلوایزوااتنیدتقولوایدریا

یراقوينيداچرابادنفرطكنواكنینناخیاملربآنیدناخچیهادرالنوک

كنیایغولوایدریارابیلغواجوانيدينوتاخیقنوروبیداریاروروتلوا

كنینناخزکاجیدربارالریدیبكنینیرکتینآقلخهجتوکیئآ

زیموقيآنيناكریایثکكوجينكنینهیئوکادنلناتسادناغروتلواادنتحت

دننآتالرایلغواینالیکایرکذلبینیلیاتالراروروت

یتآكنینیئک(*میبتالرارولوبكامیتیلغوارويسكنینانایسیعم

هچرابراليدبتتالرانوچواكنیئآیدریارويسپوکیسانایآروروت

ینالچوایرکذكنینیلیاتیکلکروروتیلسنكنیئآیلیاتالرا

ریدكتلپیقلخكرتیئآاسلوبیکیلکادنلیتهکكنینیشکتیکلکیلغوا

نوچواكنینآیدریارابیکیلکكنینیلیتكنینیشکوبریدیکلکلوغم

اديراقويرالروروتیلسنكنینیکلوایلیاتیکلکهچرابراليدبتتیکلک

كنینزوسوبرولکهنیسیعمتبسنیایاتادنلیتلوغمقودنیآمه

یرالناکیتتبسنیابیلنوتویلتآیلاتیآكترولیبنامیویشخبنیسیعم

تیکلکیرکذلنینیلیایقیلشیق-9یادابروروتوبانوم

یادابیتآكنینیغولوایدریارابیلغوایکیاكنینیکریبنیدنقوروا

ریبكنینناخدلانواتياركیسکیاوبقیلنیقیئآدنینیکیكو

ربرب(*

كنینیکیب



نیدیقليي(Rبیاداب)نوکریبیدریارالراقابنیسیقالییكنینیکی

یرالزوسرالكمبادیراکجیاهسریایدلکهنیکیشیاكنینویابروتلکتوس

یتواسیدنیآهغينوتاخیدروتبيلاسقالوقبیترالناکریاراتیآینروروت

اسابادنویایزکمچبیراببينالتآناخكنوایوقبیراقچیقابوقو

ناخزکمچاتآناخكنوایدریانیقییرالیواكنینناخیکیاروروت

ینوسبیرکیراکچیایادابراليدریابوروتلواتغارفبولوبلغوا

مهناخزئاجیدرالوغمروبیدیآکیابيكهغفایبیدرب

هقشابیقلختيارکیاملیباروتليکباتهنیرالوأكنینیهاشداپزوالوغم

روروتناتسادنوزواییاکحكنینومراليدنیآبیلکهغناخزکاچلیاتای

یدلبقناخرتیمیسیکياوبیدلوتروقنيدمولواناخزکاچیلیبسرالوب

رالایاغملآهسرمنچمهنیدیشکلوامیکروروتوبیسیعمكنینناخرت

یاكریکیزوایاغمليقعنمیئکچیههسلکهنکیشیاناخناچاقره

نیدنآرالیاغامروسهچهغزوتوتهسليقشباهانکرکآیاغفیچیزواو

ناشیوایاغلوبقادنوشهجنوغلوباقرازوقوتاترالایاغنوسكنوس

یسیودلسروروتلوغمیگنوسیقتكنینرالوبیرکذكنینیلیا

روروتلوغمیکكنوسمهكنینلیاوبیرکذكانینیلیا

نیدنلیاسودلسنیبرودلایایرکذكنینیلیانیکرودلیا

ریبكننلوغممهروبیرکذتلتینیلیاتیکنکروروتناغرئآ

نیچبكنینلوغمیرکذلتینیلیانابرودرالروروتیقوروأ

نیدنیسچرابیکیجنیدریارابیلغواشیبكنینیهاشداپیلتآنابق
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بيتكنليقاروتیملغواكيجناديناغلوبرالوایساتآیدرباقاریشخب

راليدراتوکناخبيليبقیالاکكيلاروتیسیلغواكيمكمهقلخیدلبقتالصو

زیبراليدنیآپوکهغقلخیغولواتروتیداریانكرمیجنیتآكنیئآ

یضاراکنایمکاتآزیضارزکناليقاروتیزییاقمهدالینزیتروت

كنیئآروایدامليقلوبقنيرازوسكنینیروتلواقلخبیتزیمسامربا

راليدروتلوابیرابهنچ-یاكنینلیاتایبتیکنادتروببلاكبواکلیانوچوا

تآبیترالنابروداكرألتيكبيوبلیاتابریدنابرودینتروتلوغم

اکیچیایرالشاتنیرقبتياقیرالنالغوایدلوایسیتروتلواراليديوق

كنیننابرودریبیرکذكنینیلیاتیوقوسونیرابرالیدلک

یلیانیرابهچرابنیرابیلآكنینیغولوایدریارابیلغواجوا

نالغوایسهفیعضیدلوبیادخدکیاینباكيجنرالروروتیلسن(*كنیئآ

نوتاخیدلوبهلماحكادادیقابهنکادادنوچواكنیئآیدامپات

ریبیدامشوتبیتنوسشوتیداریارارواادنوکمههننیرقكنینكاداد

كنانیایتسوبكنینیسانآیدروغوتنالغوادليرباادماشخامرایهجک

ادنچیانوغليادننکكنینویابامرچینالغوایقتیدلآبسکنیدنکاتیا

نالغواهسریایدرابیلاغرودنستراہطیساتآانریایدیوقبوتلبا

كنوسنیدنآیدیئاتینینیتسوپكنینیزوایدروکپیرابیدلکیزاوآ

یسانایدلکبیلآهغیتقیسانابیراتوکیقتیدالیبنیناكریایلغوازوا

یلنوغلبریدیاقوسینوغلبلوغمراليديوقتآتوقوسهغنالغوایدالقس

كنینیلیا(*

كامیت



- o۷ ----

ینکیاوتیتورواتوقروبویتورواتوالتوکرولوبكایت

میدقرولوبنيقيهغتارقنقیقیلشاتنیرقادنچنالوغمروروتلوغممه

كنینیلیانالکوایدربارولوبریبنوریبتارققمهیرالتروب

كنینالوغماّمارولوبلوغممهیلصادلانینیلیانالكوایرکذ

تارجاجتاریاوجسامریامولعمیناکریانيقيهنیقوروأ(یسیاق

ادنچیالوغمیقتورولوبلوغمیکاکنوسكنینلیاوبرالریدمه

قورواپوکلیاوبیىرکذكنینیلیاتیوایبروروتنیدنلسناوقنألا

وتوایبنیادجهنیسیریبرولوبقوروایکیایکاربوکویسیتخياّمارولوب

یکیناغروتاقآناکیتنیرکمونیادجرالریدتوایبنیرکمهنیسیریب

نوچواكنیئآیدریارالروروتلواادنساقيكنینرالوسلوارولوبوسغولوا

كنینلوغمیلیاتوایبرولوبنيقيهنيتروبتاربوایرالاتروییدلاقتآوب

میدقیيرکذكنینیلیاریالجرولیریآ(۳نیدنقوروانکلرد

ترکریبمکرالروتيآقادنایدریارولوبپوکتیاهنیبروروتلیا

كنینرالریالجناغروتلواادريبرهادناغلوبواینالريبیهاشداپیاتخ

نروکشمتیبیرالویاراليدلغييادرییریبیرالهچرابنامیویشخب

اقآینیشکریبیرالقورواهجينرهیداریاپوکیرالاقورواراليدلوب

ناتوااديتروبلوغمیکارپوکراليداریاروروتلواادتروبریپبیلبق

میالجبیلکرکشلنیدیاتخترکریبیدریارالروروتلواادرییناکید

بيليقریساوهجملوابیرقینیتعامجپوکناغروتلواادرییرییكنینیقلخ

نیققوروا)۳یلباق)|



- o۸ ----

یرالهسرمیناکكامیییقورآوجآكنینلیاناغلوپاجیدتیکبتياق

ناخزکاچراليدریارییبیراقنیبوتكنینيزايپاركعنیدنيقيلقوب

یلغوازکسكنینناخیدریابولواناخ(انموتودیساتآینالییب

ودياقیلغواغولوانولوتمیلآكنینیساناكنبنرالنالغواهجرابیدلاق

ادينيقيكنینیوبایدربابتکیانیداقيلكنبلاقلوایدلآزیقهغناخ

تآادنایرالنالغواكنینناخنموتودیدریارابریبزوتىشخيامیب

نوجوأكنیئآیداریاپوکیزایپكنینرییلوایدربارالرانيوابوپاچ

یادساملآیورويتآمکرالیدازاققادناینارییلوارالجآ(۳ناغلوپاچ

بینالقيجآیساناراليدنیآهغیسانابیلکرالنالغوابوروکیئآیدلوب

رالروروتابوروتلوابیراقهنییرالهجيریبمکیدروکاسریایدراببتنالتآ

ادرییلوشبيلغییرالربالجرالایدروابیتكنوروایدرریوبهنیراللق

ریبقیلشابنولوتمیدلوانیدریالجینکهجيریییدلوبشرواغولوا

راليدلیغییرالریالجناغلوپاچینامزلوشیدلوانیدنومیشکهجي

قیلشابیلغوایلییكنینناخنینموتودراليدپاچنیویاكنيلنولوتمیقت

ناموروببولوانیدجآراليدرفنیرابداینینکناکشوتهیردلوق

نیاقكنوسنیدناکتشیاینومرالیدپوتريبنوریبهناهبوبرالجآ

ویرالقورواویرالشاتنیرقیدلکناخودياقنیدنویاكنینیساتآ

شیاقادنوشرالیدرابیبینکهنیقلخریالجبلغيییرالاچرابیرارکون

یرالیشکناغلبقیرالینخمبكنينریالجبیتزساتیآیکروروتبولوب

میک

ناغروینوناج(۳نمود(ا
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وینوتاخویریایبساجرابیدقيچیشکزویشیبرالایداناسمک

ینراليدنیآیقترالپدلکبیلآهغيدلآناخودياقبروسنالریبیرالنالغوا

یتشاکنکهنیلیاویرارشاتنیرقناخودياقنیسرولیبنیسیکیروليق

سامریارباربیناقكنینرالوبنالریبكنیناقكنينسراليدنیآرالنآاسریا

ینزوسوبهچرابرالنوسلوبهدنبزیقزیقولغوالغواليقهدنب

زیمریالجراليدلوبپوکوراليتسواتعامجلواراليدلبقهدنببیتاشخوا

دازآروروتمسریدربارالروتيآبیتزمیرالنالغوانایقلوغمراليداميت

هاشدابغولواناخزكاجقاتابآنیفوروادنینیهجاوخرارق

بیتانخواهغریالجهدنبیبزوایاهچرابنایناریالجكنوسنيدناغاوب

اقرآريبنوانوااترالریالجلواراليدبتزیمنیدنيرالنالغوانایقلوغم

لوایاغلوبیسوریبنكنینیسوریبنمیکیلغوایجنوتروتكنینناخرکچ

نواادنکیشیاكنینهدازهاشداپرههشیلوبهشیلوبرالیدریاهدنبهچهغتقو

كنینالوغمیرالكاكنوسلصاكنینریالجیدربارولوبكيلویاامرکیكيلویا

لوغمروروتیدالوازوکنیلیانکلردرولوبنیدنقوروانکلرد

هنکرایدالواكنینزوكتنالريبنايقیرکذلکینیرالهاشداپ

نیتآقورواریبتعامجرهكانوسنیدناغلوبپوکادنجيانوق

یلسننانبلآیدریارابیشکریدیلتآساروقنیدنلسننایقرالددراتوک

سالروقلواراليدبتیلیاسالروقهغنآیدلوبپوکنیدرألاقورواهچراب

لوشهشیمهسامربامولعمیبآراليدراتوکهاشداپییشکمیبنیدنلسن

كنینیرالداشداپادنافیچسیدنوقهنکراقلخرالبدليقاروتنیدسالروق
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كنیئآكنوسنیدناکلوالوایدرباهنچهتربنیدنقورواسالروقیئآ

تافولواراليدلبقهاشداپینآیدریارابیلغوایلتآلرمیوق

هاشداپیئآیداریارابیلغوایلتآنایقنیچبكنوسنیدنقبات

یدریارابیلغوایلتآجامیتكنیئآكنوسنیدناقياتتافولواراليدلبق

یلتآنکرمیچقكنیئآكنوسنیدناکلوالواراليدلبقهاشداپیئآ

كنیئآكنوسنیدناکلوالواراليدراتوکناخیلآیداریارابیلغوا

لوارالبدراتروکناخیئآیداریارابیلغوایلتآلروبماجوق

یدریارابیلغوایلتآنودنبهکوبكنیئآكنوسنیدنكلوا

یجواسمسكنیلآداوسنیدنكلوالواراليدراتوکناخیئآ

كنیئآكنوسنیدناکلوالوارالبدراوکناخیلآیدریارابیلغوایلتآ

نيدنكلوالواراليدراتوکناخیلآیدریارابیلغوایلتآوجامیلاق

راليدراتوکناخیلآیدریارابیلغوایلتآشاترومیتكنیئآكنوس

ناخیلیلغوایلتآهجاوخیلكنیماكنيلآكنوسنیدنكلوالوا

ناخینیلغوایلتآزودلويكنیئآكنوسنیدنكلوالوارالبدراوک

یزوامهیسیکیایدریارابیلغوایکیاكنینناخزودلويرالبدراتوک

یلتآ(*نایبنوبدیدلاقلغوامیبنیدنلغوامیبیدلواادناکریاكریت

نوبدبیلبقیوتغولوایناوقألاىلتآاوقنالایدلاقزیقریبنیدنسیریبو

ناویدیسدرینیدلواناخزودلويكنوسنیدنآیدریببيلآهغنایب

هنیشابزوتوازونهیدلوبهاشداپهنليالوغمبروتلواادنختاتآنایب

نایبوبد("

یامتیب
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یسیریپاویلآیسیریبیدلاقیلغواشابیکیایدپاتتافویدریایامنیی

ویادیکییتآكنینیکبكویادکلبیآدنینیغولوا․دنشابینیب

كنیناوقنالارالروروتببت(۰تونکربتونکلبادهغکنیضعب

نایبنوبدییادخدکدایناوقنالایتیاکحبیرغوبیاجع

كنینیرالیسیاواقآكنینناخزودلوبیساتآغولواكنوسنیدناکلوا

یساجرابكنينرالآرالداشداپیلرکونویللیایدریارابیرالنالغوا

اكریاادیریتمیناجنمیدیتیدامرابرالیدالیتیناوقنألاهقشابهقشاب

نمراروتبولوباشاباکلیاموزواهچنوغلوبتیکییمرالنالغوانامراب

نیدنومیدامليقلوبقیقتیدیتانمروروشباتهغمرالنالغواكنوسنیدنآ

یدناغیواادنتقورحمیدریابيتابهجیکریبیدتوالییهجمریب

كنيلقورایمكيدروكیادنوکیدرکبیلکهسریمنقورایریبنیدکيلكنوت

اکیچیاكنینویابیلکالہشیرالزوکیراسقآیلکشیشکریبادنجیا

نیارقجتنوچواقامزوغروتینرالهفيعضناقتايادنیتاقاوقنالایدشوت

كنینیقابآلوقیدیتنیاروتیدلوتوتیلبتیداملقيچیزاوآیدیت.

یقتیدلکهغیتاقهتسهآهتسهآیشکلواادنيریییلقعاّمایدتاکیاج

یثکچیهماستیآینزوسوبیدتاکبقيچنیدکيلكنوتهنییدلوبتفج

رهیدلکهنيكنوسنیدناکتوانوکیئآشیبیدامتيآبیتسامننیا

یدلوبهلماحاوقنالایسدعیکناکلکلّوایدامیوقنیکامليکریبادنوکهچین

هلماحبیلکبیلیغیییرالشاتنیرقكانوسنيدناغلوبقيليآشیبتروت

تونكوب(*
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یدنیآیقتیدابآنیناکروکهچنآاوقنألارالپدروسنیتاعقاوكنینیناغلوب

پوکماسلوبمههفیعضميكلوایقتومیدرباومسامرابهسلوبكارکریاکلم

یکیویقلخویلیاهچنومیموزوارالروروتبیلبقهاشداپینمقلخ

ریبومنمرولبقزکرهینشبالوقعمانیادنومبیلبقهدنمرشیمولغوا

هدنمرشیمیلاعتیادخكاناتایبالقاسادنيشاتكنینموبواهملکهجیب

یقادمنيراقوبكنینمميكلوایقتوروتاسروکمهاكرألزیسهسلوبسامليق

یادخزیسرولیبمهنیدنآساماشخوااکیشکیمسرهتبلاهسغوتنالغوا

وبیدبتادميقيلقاملوبهلماحوبكنینمروروترابیتمکحسیبكنینیلاعت

كنیناوقنألانوجوكنیئآروایدنانیایرالهچرابكنوسنیدناکایشیاینزوس

كنیناویاهعیکادنوکقلخپوکهسلوبمهغادنارالیداریارولیبنيقيليق

هچینرییرالپدروتلواقاغیواهلریبتبونیقتراليدنايبالقاسنایفارطا

یادباتفآادناکشوتهنجیاكنینویانیدکيلكنوتاديتقورعتكنوسنیدنوک

ادنیتاقیناتروکلّوایدلوبادیپنيدنامسآهسریمنناغروتارواقرب

۔یدرکنیدنکیلكنوتكنینویاكنیناوقنألابيلكبوزوغروتیرالناقتای

نیناکلیکكنینقلخناقتاییدیکبیقیچبتياقكنوسنيدنامزریب

اروکیبیتروصكنینیکاّمایدروکیسهچرابنیناكاکیدروکیقارزآ

مولعمهغهجرابیقیلنيچكنینیزوسكنیناوقنالاكنوسنیدنومراليداملیب

اوقتنالایرکذلانینیرالنالاغوأكنیناوقنالاىدلوب

هجراب)نغتقنوقوبیئآكنینیغولوایدپاتلغواریا(*جوا

ماجوا)*

نرغتق،
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یلاجنيقسوبیبآكينیسیلگنارتروروتیلسننانآیلیا(Rبںغتق

نانومرجندوبیبآكنینیسیسنالجواروروتیلسنكنیئآیلیاتوحلاج

كنبلآیرالقورواپوکكنینلوغموناخزکاچرالودراتوکناخیبآ

رالریدنومینهنیسهجراباكرأللیاناغلوبنيدنالغواجواوبروروتیلسن

نیدرونهغيمعزكنینلوغممیکكوجیارولوبكامیتمختورآیسیعمكنینآ

اقوبیتآكنینیغولوایدریارابیلغوایکناكنینرجندوبروروتیدیدلوب

رجندوبسامربامولعمیناغلاقلسننیداقوتاقوتیئآكنینیکیماكو

رالایدراتوکناخفناخاقوبكانوسنیدنكلوا

یساتآیلتآننموتودیداریارابیلغواریبلتیناقوب

وراليدلوناخفناخنشموتودكنوسنیالناكلوا

یدروتلوایولخریالجییزکسیدربارابیلغوازوقوتكنیبناموتود

غولواقدتیآادنيركذكنینیلیاریالجادیراقویینمتیاکحكانیئآ

ناخ(اننموتودیدلاقناماادنيغريقلوایدرپاودياقیتآكنینیلغوا

(۳كنینودياقراليدلبقناخفناخولیاقیلغواكنوسنیدنكلوا

یجنگلارقنسیابیتآكنینیلغواغولوایداریارابیلغواجوا

روروتیلسنكنیئآیلیاتیوجئاتموقنلهقرچیتآكنینیلغوا

یلغواكنینآهنچوکودقرومیلآكنینیلغواغولواكنینموقنلهقرج

یاتخیشیاتروروتیتآنادقیشیاتنادقیلغواكنیئآنآاقیاقيمم

ریدیتیاتینآیاغلوبهدنیوگزاوآشوخیشخبهکظفاحروروتیلبت

یتاكنیندیاق(۳نیمود(
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یبقلویاتوغرابیلغواكنینآلارایلغواكنینآرولوبییاکیتظفاح

ادناکیبشآكبزوارولوبكامیتناراسیجنوکیسینعمكنیئآقوتليرق

یدروتادتقامتیقتیدیبپوکبالنيوقریدیدليرقینیشکناغروتادتقامت

شابهنیلیاتوعباتروروتیناکیتیچوغليرقیناکیتقوتلیرقرولوبیناکیت

یدرياقوتليرقیاتوغارابوبشواناقنورواپوکنالریبناخزکاچبولوب

یلیانکتریایلیاتیوججنیچواجیآكنینیلغوایجنکوا

یاکواموقنلهقرجیلغواكنوسنیدناکلواناخودياقروروتیلسنكنیئآ

هنچودنکیئآكنینیغولوایدلوبیلغوایکینیدنآیدلآیناسنا

یروبیچاغرواویروبكکریاهنچنیچكلوایتآكنینیلغوایتکسا

لواراليدبتسینچكنوسنيدناغاوبپوکیرالنالغواكنیئآرولوبكامیت

اراباکتعامجلوارولوبكامیترالدنچیسیکرترولوبیعمجكانینهچ

هقشابنیدزوکن(*ناغلابآیقنوروبزوکنوبراليدبتمهزوکناراب

یداریابتکبولوبقوبادنجیالیایتآكنینزوکنیقنوروبروروت

لداعولقاعراليدلیقناخفرقنسیابیلغواغیلوا

هغرالتسودبوردنقابهنیزوایبرأللیاپوکیدریاهاشداپیشخب

قیلداشداپلییهچبرییبيليققيلنامیااکنمشدبيليققيلیشخب

یدتاکهغرفسقازوابوتروتلواادنيريیروایناهنموتیلغواكنوسنیدناغلبق

هاشداپغولوایشخبناخهنموتیرکذكنینناخهنموت

ایدلبققیلهاشداپراللیبپوکهنیرالقوروانورینهچرابكنینلوغمیدریا

لیاناغتيا(*
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یضعبیدربارابیلغوازوقوترالیدلوبجتویلتلودادنينامزكنیئآلیا

یدلوبقورواتروتجوایکیانیدنيرالیضعبوقورواریبنیدیلغوا

غولوایدربابوغوتزکیایلغوایکيایلتآیلوجاقولوبقكنینزوقوتوب

كنینیلغواغولوایدربارابیلغواجواكنیئآوسقاچیآكنینیلغوا

كنینیلغواینجواتیوروایئآكنینیلغوایکنانیقایوتیتآ

رالیدلوبلیاقورواجوایرالنالغواكنیلیسوجوأوبتبقنمیآ.

رالناغوتنیدنآوجناقوبریشمیراییتآكنینیلغوامینکیا

هكنبلآلوجاقیتآكنینیلغوایاجواراليدلوبلیاقورواریمیقت

یلیاسالرابهچرابسالرابیجموریایلآكنینیلغوا

كنیبسالرابیداریانیدقورواوبشوارومیتقاسقارالروروتیلسنكنینوم

ناغروتیوروببالشابكایرجیسیکرترولوبكلاميترالاسهپسیسیعم

یقوروانیکرودينومجاقمسیتآكنینیلغوایجنوتروتروروتیشک

تادوبهچرابیکلکتابیتآكنینیلغوایالیبروروتیلسنكنیئآ

زکنجناخلبقیئآكنینیلغوایناسآروروتیلسنكنیئآیقوروأ

ادیپنیدنبرالنالغواكنینناخلبقوب(*راللیاپوکیقتوناخ

زيموقيآادنلریییرییینیسچرابكنينرالنآهسرویوبمیرکتروروتناغلوب

یلاندابآقوروأبونکنایبرپوایآداینیلغوایتایسبرودت

نالغدیقاسقالوغمنالغذراجلوبیتآكنینیلغوایجنرکسروروت

روروتیلسنكنینآیقورواتالغدهجرابیدرباقاسقایقابآمیبرید

راللي(*
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یلسنكنیئآقورواتوسياچرابیاتنچیآكنینیلغواینالزوقوت

ریدنیکیچنوالوغمیندعمیداریایسهحتکكنینیسهجرابرالروروت

اکزوانوجواكنیئآرولوبكامیتیساکیاتوایسیعمكنیننیکنیلوا

كننیسانآیقترولاقهجنکهکادیولهتازواهنازوأبروتناویایرالنالغوا

نيدرالنالغواهجرابادنمسرلوغمیلغواهجنکرولوبیساکیاكنینیتاجوا

رالنالغواناقوتنیدنیکنیلوایاتنچرالروليقتمرحوتزعقوترا

(*هيجادناکلكملااروامناخرکاجراليدلوبیلشوغوتورداہب

كنینهاشمزراوخدّمحمناطلسبیریبیشکكنیمزوتوااکناکیتنایون

ونيتاشوانالغواكنینهاشمزراوخدتحمناطلسلوایدرایبنیدیلک

رومیتبلآیناتسجرکوناکبابرذآوناریاهجراببيلآنیسهنیزخ

قبایولایابیرقیقاجتوسکرچوناتسغاتبوتوانیدیپاق

نیدینکادغاتالاادناقتياقناخزکانچادلییتروتبوتوانیدنيوس

ناخهنموتیداریانیدقورواتوسییلسنیاتنچهبجیدراب

یلغوایلآكنینآراليدلیقناخینلبقیلغواكنوسنیدنكلوا

رداہبناترابیسیلگناناغرابنیلوایآكينیغولوایدریاراب

-نآاقهلبوقیسیلانیبرداهبنادقیسیاوتروتوکلموتقوتقیسیئوجوا

ادنومقوتيآاديراقویینیسینعمكنینتایقوتایقنادوبیسیجنالیلآ

یعمجكنینآتایقریدنایقلوغمیلیسناکلیکنادغاتیلاتیآمه

نیدغاترولوبكامیتمادلبویلجوکیسینعملصاكنینتایقروروت

هنچ(*

ناقا
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بویوقیتآلوانوجواكنبنآروروتیلجوکومادلیلیسناقآ

بوکراليدبتتايقهنیرالنالغوانایقادنجیانوقهنکرأرالروروت

مکقادنومردیدراوکنیئآلیاتعامجرهدلاوسنیدنكتواردلیی

نمنامرودیسیریبویدیتنمسالروقیسیریپویدبتنمتارقفقیبیریب

جوااتیدتاکیدلوبقويیداملاقجمهادناچیالیایلآتابقیدیت

مهیسیلآیدلوبیلغوایتلآكنینناخلبقنيقيهغلبيكنیمتروت

راليدبترالتاقهغرالوانوچواكنینآرالیدربامادلبوناولهپورداهب

ینناتربیلغوایدلواناخلبقروروتیلسنكنینرالوایلیاتایق

یآكنینیغولوایدریارابیلغواتروتكنیئآراليدراتوکناخ

یسیجنوتروترداهبیکوییسیدوجواینیاطنالوبیسیلگنایادکنوم

ناخناتربراليديتتايقمهینرالنالغواناغلوبنيدرالوبیاتسبراد

رالیدراتوکناخیفرداهبیکوسییلغواكنوسنیدناکلوا

ناغيوقیسانآناخزکنجیغولوایدریارابیلغواشیبكنینیکوسي

یجوحیجنکیآراليديوقتآزکمچادناکراتوکناخیدریانيجوتایآ

حیسیآبرعیسیعمكنینراسقنامہمیسیعمكنینیجوجراق

یاكامييهسرمناکروانیدتباهکروناجیلقابآتروتریددادكيجاترید

یخابهکومتیجنوتروتنوجاقیدوجواكنالبقوسرایلویویروبلثم

یکارپوکكنینیلسنهکلبیلغواشیبكنینیکوسینیکیچنوایتوکلب

كنیئآریدنغجروبیبلهشألوغمیدلوبلهشأیرالزوكیراسقآ

بتيآاوقنالاراليدبتتایقنغجروبهنيلسنكنینرداهبیکوسینوچوا
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یرالزوکیراسقآیکنركنینیشکناغروتالوبتفجبيلكهغنمیداریا

مولعمهداقرآزوقوتیسهناشنكنینیزوسناقيآكنیئآبیتنغجروب

۔یکسجهبوبدنینیزوکدنینیکمكاولوبمولعمیقتزوسوبیدوب

ليزقارقیغادنسارآكنینقآنالريبكيجهبوبهسلوبقآیقآاسلوبارق

نغجروبنوچواكنیئآریدنغجروبلوغمریدلہشایئآبرعاسلوب

هغایندلنینناخزكنچبابیجنوچوأرالیدبتتایق

(قرقزویشیبخیراتناخزكاجیرکذكنینفاكلیک

یدلکهغایندادریيناكيتقدلبنولبادنوترویلوغمادنليبزیقنوتادزوقوت

ریبمکیدروکیجآینیلوقنوتاخناغلوبهکانایدریاقوميىلوقریب

چمهقلخناغروتلوارالپدتیآهغیساتآبیلکینومناقناقشوبواهراپ

ریبرولوبهاشداپغولواسالغواوبیدنیآیشکریبیداملیبیشک

روليقماعلتقیارالاتیالووینراللیابوکرولآنیسهچرابكنمنیروی

یدلوبكتیناکیتكنینیثکلوایدیتروروتیسهناشنكنینآناقوب

راليديوقبقلزکچادناکراتوکناخیدیوقنيجومتینیئآیساتآ

ادرییریبیسیسهچرابیدمیاقدنیآاديراقويییرالاتآكنینناخزکمچ

كنینیساتآناخزكتچزیمروروتاتیآیقتبوروکبسانمیقیلقامتیآ

ناخناتربیساتآكنیئآریدهکجیا(۳یناتآلوغمرداہبیکوسییتآ

ريدكحتلاىنانآیجنوچواناخلبقیساتآكنیئآریدنکوباینابآیکسا

یساتآكنینآریدوتادوبیناتآینوتروتناخهنموتیساتآكنیئآ

ابینیسانا(۳ادزوقوتیقتزویشیب(
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ناخودياقیساتآكنینآریدروکدوبیناتآینیبناخرقنسیاب

یاتآیجنالییناخناموتودیسانآكنینآریدیترومیاتآیاقآ

،وكرتسامیوقكنوسنیدنآرابوقتآهچهغانآیایباتریدنوقاتود

دنسیناتآییيیدمسرادنچیاكنینیدنزرفمدآهجرابادكيجات

هکروتیآایونمایجرومیتیاربنیداقرآیلییروتیآیقلخكرتقاملبق

نیداقرآیلییمکروتیآايروروتناکتواادترویوبشوامالآیییكنینم

اتیآیدمیاريدقادنوشمهكيجاتیدقویمینالروکنیزوبقیلرابیرب

ناخاقوبیساتآكنینناخناموتودیلاغاملاقنيدزميزوسناغروت

زودلوياوقنالایدغوتنیدنوتاخیلتآاوقنألازيساتآناخرجندوبیسانآ

بوغوتنیداتآیدلواادنکیلاتیکییسانآیدریایسورینكنینناخ

كنینیساتآنیدببسلوأىسواادنلوقكنینزودلويیساتآغولوایدلاق

یکیمیباتآداینناخزيدوبسامرباروهشمادنجیاقلخیئآ

وجابیلاقیساتآكنیئآناخشاترومیتیساتآكنینآناخهجاوخ

كنیئآناخنودنبهكوبیسانآكنینآیجواسمسیسانآكنیئآناخ

كنیئآجامیتیساتآكنیئآنکرمیسیایساتآكنینآلروبمجوقیسانآ

هچهتربهنچهتربیساتآكنیئآلرمیوقیساتآكنبنآنایقنجبیسانآ

كنینیسیکياوبروروتلییكيلازویتروتیسارآكنيننايقنالریب

رّسیمقودلبقیعسپوکبیتیلالیبینیرالنآكنینرالیشکناکتواادنسارآ

یدلوبادقيلقوروبادنجيانوقهنکراقودامپاتادخيراتچیهیداملوب

كنینآناخلیایساتآكنینآنایقرالروروتیامیتیبنوجواكنیئآ
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ناخزودلوبیسانآكنیئآناخیلکنیمیساتآكنینآناخزکاتیساتآ

ناخارقیساتآكنیئآناخزوغوایساتآكنینآناخیآیساتآكنینآ

ناخكویکیسانآكنیئآناخهحتایساتآكنیئآناخلوغمیساتآكنینآ

یساتآكنبلآناخهجنیایساتآكنیئآناخیوقاببیدیسائآكنیئآ

ربمغیپحونیساتآكنیئآثفاییسانآكنیئآكرتیساتآكنینآناخكتوت

سیردایساتآكنیئآغنوتمیساتآكنیئآدالیاتآكنیئآمالسلاهيلع

كنبنآنانیقیساتآكنیئآلیئالہمیساتآكنینآدربیساتآكنینآربمغیپ

یکوسيهللایلصمدآیساتآكنینآربمغیپثیشیسانآكنیئآشونایسانآ

یدرياادنشایجوانواناخزکمچیلغواغولواادناکلوأرداہب

داینرداهبقربیسجربداینیلنناخرجندوبیدرباشاییرامیب

رغسوهويتویقلببمکروروتغادنایسركنینلوغمیدریاادیئامرف

ینیریبنیدنواكنینیلامتروتوبكنینلیاادلییرههاشداپیوقو

نیدناکلوایساتآهسلوبیلغوانواایوشیبدنینهاشداپریبرکارولآ

ںیدنيلامادلییرهرولوشقهغقلخیساکروارالروراتوکناخیسیریبكنوس

كنوسنيدناغلاقهنبرالنالغوابولواروارالرولآهويتربابوتآریب

کوسيرالرولآقادنوشمهنيدروبرالاسلآلامدلوجيننیدقلخاكروا

یداریارابكيلویاكانیمقرقزوتوایلیاناغروتاريبلامهغرداهب

یقترالبدلیبشایاینناخزکمچیرالشاتيرقدنینیزوایاهچراب

لامیضيقالآنابايكمربیقوشعمناسینیدنزرفمدآلامراليدايقروق

بوجوکنیدنیتاقبولوبنادرکیورنیدناخزکنچنوچواكيلاسامریب

ةا
ی97ره:
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|توعباتاداجیاكاینیلیادنینرداہبینویرالپدرونوابیرابارییقاریی

اکراللیاوبنالریبقوروایداریاقوییپوکیلامویشابنیدیقوروا

یاتوغرابیشابكنینتوعباتادتقولوایدلیریآبوچوکبولوبشاب

كنینآیشباتنادق(یساتآ)كنینآلارایساتآكنیئآیدریاقتليرق

موقنلهقرجیساتآخیئآهنیکودقرومیسانآكنیئآنآاقیاقیمیساتآ

یکوسيرولوشوقهغناخزکچادنومناخودياقیساتآكنیئآ

یدلشوق(E.هغ)توعباتیشیلواجوایدنلوبیکیایلیاكنینرداهب

یساتآغولواكنینناخیدلاقادنلتاقناخزکمچیشیلواریب

زوییکینیدرأللیااکازواویعیرایكنینتقنمرالئاقوتنیدناخناترب

نیدتقمیدلاقكبلویاشیبكيلویانواكيلویاكيلاكيلویازوینایلویا

كنینیناغلاقادنیتاقناخكنینتقنمادتقولوایدریاقوییپوک

یشابتایقوتاریوجوتوخونغتقیداریاناکیترادلویقیشاب

یدرياواینوریبرداهبیکوسبیلیاتکرمیدلوشوقهغتوكياتنوتوب

راليدروتلواهشألاوقیقالییوهشپاچوهشیتآیدلوشوقهغتوجياتیقتلوا

فقرقاتنیدنشایجوانوالکینناخزكنچ

كنینناخزکچیرکذلتینیرالشیاناغلیقهچهنیشای

نولوایبیریبراليدریابویوقتقلهکيایداریانولوایتآكنینیسانا

رولوبناكيتغولواروروتیلبتلوغمهکیانیجوفنولوایریمیقتهکیلا

كيجاتریدنوتاخلوغممكلوایسینعمروروتوبیلیتیاتخنیجوف

دولوبكامیتیساکیاكنینلاموكنینویاسیدهچبیابكبزواریدوناب
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یدرباهفیعضىلماجنارسویلسیاویلالقعیدربانیدنمقورواتاونقلا

هجرابیدریاروليققيلغ"لوایدریارابیشکریبنیدنيقوروارامقنوق

هکجیایسیساتآلوغموهکنیایقلكيلکتمیتآیدریایریپكينلوغم

زیزعیقلخكرتیدریارتریدهکنیاقلخهچراببالیسینآرید

كنينناخزکبجكيدناکیداتآدتسواتآماکح۰لثمريداتآیبرألیک

زکنچیقوروارامقنوقهچرابیلببسلوایدراباکسکجیاكيلکنمیسانا

رالداشداپیشخبناکاتواادکبزواادلوغمینغیراتزییرالیدلوشوقهغناخ

ینیرالزوسناغنیآوینیرالشیاناغلبقویبیلصاكنینرالیبیلشاکنکو

یدریارابادزمیلکنوکقاملبقباتکغولوابتیآمیبریبیسیسهچراب

یدتراتهغقازواميقيلهتسخمودلوبهتسخادتقوناكورويبیتنیاتیآ

قوییشکرولیبئلتنمرولاقیاملوتيآباتکماسلاقالوامدنیآنیدیلکوک

كنینترویتایهجهغريقفاتنیدناخراکدابینزیمیتعامجكنینزیناصوصخ

ینومنمسپقوییثکرولیبجنگادزمیقلخزواساملییینومیسیئک

مودتزوتلوایهدنسیونتروتیقتميدتیآهدیافیکنیدمیناغراببيلآاکروگ

هنیزویكنینرالخيراتهنهکهاکهجنوكلکهغناخیجوجاتنیدمدآیقت

نابیشمدریارولیبدابنیسهچرابنوجولكنیئآمیدنیآیامقابهکمیتقاب

ادميدايكنینموزوامدامقابهنیزویباتکجلا"هچنوكلکاكموزوااتنيدناخ

هاکمدریااتیآبورونواهکیداریابولوبمکملقعاّمامدتیآیداریاراب

رصتخمیسینعمهسلوبمهرصتخمیظفلميدلبقرصتخمنوچواكنینآبیتای

ناخزکانچیسیپوکكنینیلیانورینقیلشابتوجياتروروتسامریا

نوا
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یریبرالیتشپاچبیشتآپوکراليدلوبوايادناکریاادنشابجوانوا

ناخزکچادنشابكنینیلییسرابرالایدامليباراتوکییوتكنینیبیریب

نورینهجرابقیلشابتوجياتیدنکبيجاقیکادنكميهنیشاپقرق

راتاتوتکرمتوایبنيدراللیاتابیدنالتآاكرکیتسواكنینزیسیلیا

ادتقولواناخزکانچبیتیدنالتآاكريببولوشوقهغتوحم-باتیقت

یناقوسوقیسیابوروکیننامیوینغيمهیداریاسامربانوبزپوک

یلامویویاینلیاقلعتاکیزوایدریابيتاتیکچوسوقیچآبیزاكتوا

ناروکجوانوایدلوبلیاقورواجوانوایدغییاکرییسیبنالریب

هنیرییبیجنیسینخيلامیدرودنوقكاراكوتازكمتهنیرببیربیدتیا

ادتقولوایدیوقیراقشاتنیدناروکینینامير9یدتالغابمکحمبيليقهانب

ناخزكنچیشوروایقتیداسایبیریبهترآاكناروکبینالنآیدلکواب

یدلوبشورواقازواویوقیداریایشکكنیمزوتواوايوكنیمنوا

ینوکلوشوایدليقیراقوينولوقكنینناخزيكنجىلاعتیادخرخآ

یشخبناکشوتیریتنادتوعياتیدروتلواینیشکكنیمیلآشیب

وستروتلوتیدروتسآنازقادريبشمتيییقتیدیوقبيتالغابیرالیشک

ریبهغنازقرهبالغابنيقابآونولوقادتقوناغانياقوسیدرودلاس

رهماتراليدروتبوتوتیراقوينيقابآیکیابيلاسیوقیشابینیشک

.یپاچیدرابهنیلیاكنینتوجياتببنالتآكنوسنیدنآهجنوکشپ

بوروتلکابوروسینیرالنامییدلبقهدنبنيقاشوانالغواكنینیرالیشخب

یتآیدلوبىلجوکكنوسنيدناغاوشوقلیالواینشوقاکیلیازوا

10
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تیارکلنینناخزکناچیدپاتترهشادنجيالوغمیسدزاوآو

كنینیفاكلیکبلاغبوشوروأنالریبناخكانوأ

كنیننچچیداریارابناكمتنيچهقوماچنیدنلیاتاريوجیرکذ

نيجكبزواولوغموریددرخابكجاتومیدلقاعبرعیہینعم

نجسلجکینکناکالزوسینغیینزوسمهادتقووبرولوبكامیتیلالقعرید

رالزوسینخيكوجیاینزوساساملوبیلالقعرولوبكامیتیلالفعرالرید

هغنآقبلتآنوکسیداریارابیلغواغولواكنینناخكنوابیرابلوا

ینکناهنپلوازبسالببتسودکرکیزوایئزکچلغواواتآزیسیدنبآ

نالریبناخقوریوبوناخكنایتیرالناخكنیننامیانبيرابیی

ینوکنسیلغوانالریبناخكنوایقتیلالوبریب(زمچواروروتاشالزوس

نیدنمنيرسكنینناخزکجیشکچیهبیتیلاراتوکنیدرییاتروا

نمبوسوابوغوتادرییریینمشاتنیرقميكلواریبساملیدیشخب

یداشألزوسنوریبنابیان(۳یناغروتسدهدنآیمزیسرولبزکناچرابیلگنا

دولوبشاتوتیتروبنامیاننوریبیترویتيارکمکلوایسیعمكنینیناکیت

یرقناریبیسیبیریبنیدببسوبیداریاساملوبلیایقتادنيرالارآ

وبكنینهقوماچیداریارالروشورواهاکورالروشارابهاکرالیدربانمشد

ورداهبیکوسییدنیآیساتآاّمایدنانیایتیسیکیالغواواتآهنیزوس

ویدحجمهكنینیرالقیلیئاخيناغلبقاكريبكنینناخزکاچیلغوا

پوکهقوماجزیمروليقكوجیازینبوروتیامليققيلنامیلوالّواقويییاہن

یدناغروتید(۳زیمیکیا(

یلزوس
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نمشدنوریبتسودابينانیاهنیزوسكنیئآروروتیشکقوزوبیلزوس

پوکیناغلبققیلیشخياكريبكنینناخكنوایدبتسامربایشخبقاملوب

رابیهاشداپریبكنینیلیاتیارکمكلوایسینعمكنینیناکیتروروت

یتآكنینیغولوایدریارابیلغوایکباكنینآیلتآزوغرمیدریا

کیایسیلبادلانوسنیدنكلواناخزوغرمروکیئآكنینیکمکروتاچروق

یدلوبیلغواشیبكنینروقاچروقراليدروتلوابیلآیلغوایکيابولوب

یکنابیانيمامیدوجواارقهریایلگناناخكنوایئآكنینیغولوا

كنوسنيدناغلبقادخدکنیرالنالغوایلشوغوتیرالاجرابوبمکاج

اروتلوابیشلآیشخبیلامویلیاناغلاقنیداتآیدلواروقاچروق

وبمکاحیاینباهجنکوناخكنوایدلوباروتپوکولیازآراليداهلیب

یقترالبدلوبفرطریبنالریبیسینپایکیارقهكریایدلوبفرطریب

یدرابهنج-یانامیانبجاقارقهکریایدلکبلاغناخكنوارالیشوروأ

یدلوباكياهغتروببالاوقیناخكنوابیلکبیلآكموکنیدنامیانیقت

بينالتآرداهبیکوسبیدروتلکهانپهغرداہبیکوسيبيجاقناخكنوا

یدلکبتياقبوتروتلواادينروایساتآیناخكنوابالاوقینارقهکریابیراب

پوکهغناخكنوایینیاناخروکیدرابهغیتاقناخروکیساقآارقهكریا

هجهغقاچوبزیاسبیلاقلغواشیبنیداتآیدنبآبیرابایییشک

زکناچرابیلیایقتكنليقلاروایبآهسلوبقیلنامیوقیلیتخبادرکیئارآ

لوبقنیزوسكنینیساقآناخكنواكنوروتلواتغارفیقتكنیشیلآ

بينالقسجآهغیناغامليقلوبقینزوسںاخكنواناخروکیساقآیدامليق
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نایارقلیاریبیساچرابیدلککیتسواكنینناخكنوابينالتآ

یکوسییقتبيجاقیامليباشورواناخكنوانالریبیشیکازآیدامشروا

ینآبوشورواناریبارقاكریابيراببينالتآهنیرداہبیکوسبیدلکهغرداہب

ناخ(Rكنواكنوسنیدنآیادتباقبیلاقناخ)یناخكنوابوروتلوا

وبیداملوبمکیدلوبهدایزنیدنوکنوکیتلودیدلوبناخغولوا

ىلاراییناكاترقاجبیدزیماریبزیقهغناخزكنچبوتونواینیرالقیلیشخب

لوایدرابییاترقاچیناكيتتاحتایادقوببیتیلاسکنیشابادناکلکیقت

یلواکبلوغمیدریایلواکبكنینناخكنوایدریایادقوبیتآكنبنیئک

كنینهقوماچناخرکمچیداریانیقییرالویاادتقولواریدتاحتق

كنوابيلآیشکیکياهغیتاقلفاغنیدنيسهلیحكنیننوكتسونیدنزوس

ینسهلیحكنینناخكنوابارچواهکچیاكيلکنمادلويیدتاکاکيویاكنینناخ

موغوسرالنوکوبییآهغتاجتیادقوبناخزکمچیدلبقنایبریبریب

بيتنوسلوبنیدنمربخكنوسنیدناکوانوکهجيریبهسرویوبمرکنتقیرآ

نیدناکتوانوکیتلآشیبنیدتاعقاووبیدتازوابالیسیشخبیتاحتق

یادہیتآكنینیغولوایدلکتکلابیکیهغبتاقكنینناخزکاچكنوس

یادبیدروسناخراليدبترابزمیربخقیلشقیتآكنینیکیماكو

نیدیقالیینوكانوتنمیسیبیبكنینناکیتنارجاكوبتیارکیدابآ

هغقالایسینیانارجاکوبمدریابوروتادنشابكنینویابیراببيلآتوس

نیدناکلکبتياقنیدنیشاق(*كنینناخزکچتاجنآیادقوبیدابآ

شانكناخ(*

كنوس
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ینزیمهلیحناکیتیلالبقكنینزیبناخزکنجیدلبقشاکنکناخكنوس

یئانالتآهحيکالکناتساملوببیراکیبشیانوریبرکیوهلیحیدیاایدلب

ینزوسوبنمیدبتیلاسابادنویایناخزکمچنروبنیدنسامتآكناتیقت

بیتنیاتیآاکزیسسماليكباغلیایقتبیریبینتوسكنوسنیدناکتشا

(Rسناغروتلواادیفارطاكنوس)نیدناکتشایاربخوبناخزکانچیدیت

هنوحلابیرزیسیدنیآیقتیدروچوکینیچوکیقتیدلبقربخهنلیا

كنیمیکیایدلاقبيلآینیشکیلقادصیقتیدتازوابیتنیاباتادتقالوب

راليدروتلواادترویبوتوتنینکریتكنینیتآهجیکیدلوبیشکزویشیب

یشکكنیمیکیانوالوایدلیکوایاداناقچییوبهزینیکیاباتقآ

تقنمںیدیشکكنوقتيآشاکنکادنتاقناخرالیشوروأباسابیسیکیا

نمیدنیآلوایدروسشاکنکنیدنآناخیدریارابنیچرادلبوق

زیسنیاكمتادنآیمغوتبیراببقيچاکیناکكنینوابناریامیتعامجزوا

شورواناخزکاچنیدفرطسیبیدليققادنآرادلیوقكنيلوبنیدندلآ

راليدراتياقابوروایپاچهبترمجوابولوببوتبوتتیارکیدلاس

یدلآیقتیپاجنوکنسیلغواغولواكنینناخكنوااديجنوتروت

نیسیپوکكنینتیارکراليدچناسنارییهزینهنیزویكنیننوكتسیدشالارآ

ناخرکنچیدتياقبولوبىلاراییسهجيامبراليدروتلواادرییلوش

كنبنآنوچواكنینآكارپوکینایزاكريبقاسروترادقمینرهیدتیآ

نیدینکجوکادناغرامیاقینیزوییلقاچوبیدمیارولکپوکیکاموك

یزوییدلاقابوروتادرییلوشوابیدرببیورويبیتىلاتک
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ادنقالوبهنوحلابناخزکانچیداملیباریانوچواكنینآیداریابتياق

یدامشتیییشخبیداریازآیوسكنینقالوبیدتیینیدینکكنینجوک

بیرابهيساقيداینییوسةوقیتیجوکیدابلاباروتلوانوچوانانآ

زیسلیاینیدقولوبلیاناغروتلوایدریااراببوچوکنالریبیبلكنینوس

بولوبشابهغتارقفقادتقولواراليدبتزیمتارقنقهسریایدروسبیت

یدرابیییشکهغتآناخیدریالماكرتیتآكنینیغولوأناكوروي

كناسلوبلیارکازامناغروتالکبولوبهدناهدوقناغمشالنامیادنامزچیه

لوأنمابوروتبيلكموزواانومكناسلوبوایرکآولوبكيرشاکتلود

یناخبیلکیسهچرابكنینتارققكنوسنیدناقتنآیزوسوببیرابیئک

بوچوک(*نیدییوسالوقكنوسنیدنآرالیدنقابنالریبیتساربوروک

نیدنقوروانکرودلیایقتیدرونواتغارفبيلکهغوسناکیترواناقنوق

یدرابیيهغناخكنواتیارکبيليقیجنیاینروداہبنوجیاقرأ

كنودلکهنیکیشیاكنیماتآبورودلآیکنوتروبترکیکیامیکیزوس

ادنتختكاناتآیسبیریببيلآیکنوترويبيرابماتآمهادنسیکی

بيتمدلبقرواقیلینخمباکنسادریییئآشیبموزوایدلکبوتروتلوا

قازوازوسقاسزابهغطخنیسهچرابكنیئآزیبیدتيآريبامیبنیسهچراب

میناغلبقهالکوقويمیناكاليتلامولیانیدنسنمیدتیآیقتروروتالوب

كنینهبارانیسیانیقیسمونیسیانیقیکنوزوانوچواببسیکقوي

ناكورويبالكوییکنيتلودكنینسراچوکكوزوتهسلوبنوتوبیشیرایکیا

ناغتيا(*
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ینمدربانمیشیراریبهسلوبنوكتسكنولغوایشیراریبكنینهبارا

نیسهچرابكنینرالزوسوببیرابنوجیاقرانیساکوتیکنتلودنوچوا

روروتبتيآتسارروروتبتیآهکزوسرهناخزکاچناخكنوایدابآ

نوكتسناكوروی

یدرابهغیتاقنوكتسنوجیاقرایدبتنوسريبلواینیباوجرابهغنآروروت

انومنوسلوبلواهسريبهغزمیسیاقیرکتیلاشوروازميکیایدنیآنوکتس

نیاشارابیدرابیبیجنیااتياقاتياقناخزکمچیدیتیباوجكنینكنوزوس

كنوسنیدناکازوادیمانیدقیلقامشاراییدامشاراسيناخكنوابیت

زکاچرالیتشوروایسیکيایدلکیشراقبتایشیایقتناخكنوایدنالتآ

ینیکیئآشیبیسیسیاقرهنوكتسیلغواوناخكنوایدلکبلاغناخ

بوکیرالدنکویجنکیایلیاتیارکراليدناککانرطريببيجاقناریا

كنوایدلوباکياهنیساچرابناخزكاجیدربارولوبرادیاپراهچمهو

هنيتيالونامیانیدربا(R.روروت)اراببتییهغیتاقناخكنایتنامیانناخ

غولوایکنا(*ناکیتاکیلاتووجاموسیروقكنینناخكنایتادناغراب

بيليقیرالشیاوبقويمباوججيمجكنینماکزوسوب

كریتینومدیاشیدریاینمشدیرقكنیننامیانتیارکیدارچواهنکیب

ادرییلوشیقتیدبتیاغالقاسیامروتلواناخكنابتقاسراببلآ

هغناخكنایتینیشابكنینناخكنوایقتراليدروتلواینیسهچراب

یرقمهویهاشداپغولواغادنومیدنیآناخكنايتراليدراببيلآ

بیتكندرباكرکكامليکبیلآیریتكنودروتلوانوچوایبیاغلوبیشک

كنینرالوا(*
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هنیشابكنینناخكنوایقتیدروکبیعینیرالشياناغلقكنینرالوا

رايوقادنتسوأكنینتختهشیمهبروتقاباککیشیاییزويبالباقشوموک

بیراقچنیدنزغآینیلیتیسهلکقوروقكنینناخكنوانوکسیبیداریا

یراليرقكنیننامیانینومیدليقغادنوشترکجوایئوکلوشیدنبریت

ادنآرالاليبهچینریبیدرابهناترویتبتنوکسراليدروکنامياهغمریا

یقتیجاقبتایشیایبآراليدبتیلاروتلوابوتوتیئآیقلختبتیدروت

یلتآارقغابنیدنقورواجآلاقیکاحكنیننتخیدرابهنيتيالونتخ

كنیننوكتسینیقاشوانالغواوینینوتاخیقتیدروتلوابوتوتیئآ

ناخكنینناخزکنجیدرابیيهغناخزکمچییشاب

نیقییدلوبرتیمتلودغولواهغناخزکچیرکذلنینلفاغلوب

ریبریبیقارزآویزسجوکیدامنقابیسیلجوکكنینراللیاناغروتلوا

(*اديلییزقنوتادزوقوتناسقوتیقتزویشیبیرحمخیراتیدنقاببیلک

ناخادریيناكيتهرکنامینراليدراتوکناخیدریاادنشابزوقوتقرق

كنینهکجیاكيلکتمنیدنقوروارامقنوقیداریابروتلوابيليقیوتغولوا

لوایدربارتریدیبكنینیرکستقلخیناهجتوکیدنکهجتوکیلغوا

هغقلخاکلیاوهغنيجومترابیدلوبتراشانیدیرکتهغنمیدنیآ

ینیقیلهاشدابكنیلیزویرییرالنوسامیتنیچومتكنوسنیدنوکوبتیآیقت

كنینزکانچیدیتمدریبهنیمختوهنيرالفالغواكنیئآوهغناخزکنج

هچکوکروروتیعمجكنیئآناخزکمچرولوبكامیتیلاقوغولوایسینعم

ارلبلبادرقثوت(*

كنینناتسلوغم
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كنالايوجاقنالابیرالوکشیقادنيرالاقواسیقغادنآكنیننانسلوغم

نیدبیاغتزكریبادنوکهجينرهیداریاروتیآیقتویدریاروروبقایآ

هغيرکنتبیرابهغنامسآبینمهغنآرالروروتاروتلکتآزوبريبنم

یلیانامیانكنینناخزكنچبیتنمالکبیشزوس

نایانیرکذلتینیفاكلکبلاغبوشوروانالریب

یدرابییینکاتنیکتشوقالآیکسبكنینیلیاتوکنواناخكنایت

یدروتلوانیرالیشکناكوروییاملآنيليتكنینیقورواناخزکنج

یلیاغولواریبكنینزیمیترویتیارکیدروتنوقابهنیزوانیرالنامیاو.

هنيزوانیرالنامیاویدرقنبرالیشخيقیلشابیناخكنیئآیداریا

یقنوروبروروتانیقاببیرابیزوانيدناغقروقراللیاقاشوایدروتنوقاب

یکیاراغيسهنیزويكنینسالپریبشیوردنواروروتبتیآرالیشخب

كنینمینورودكنیسینتبونیکیدنیابیتسامغیساکیزویرییهاشداپ

ینناخزکاچبولوبریبزميکیانوروبنيدسامنالتآاكريموتسوالوا

سیبكنوسنیدناکتشیایبرألزوسوبنیکتشوقالآیلاکالیتنیدیرکت

كنینیرالزوسناکتشیانيدناخكنایتبیرایيهغناخرکنجیایسیشکیشخب

نيرالكيبكنوسنیدناکتشیاینزوسوبناخزکمچیدرودتیآینیسهچراب

روروتقيرآزیآلاحرالدیآرالدليبهچرابیدلبقشاکنکبیرقاچ

كنینیساتآكنینناخزکاچكرکقامنالتآهنیتسوانامیاناسرمسناجاقره

یکنوکوبرالزیسالبقهناهبنيقيلقيرآتآیدنیآنیکنیلوایاتيرادیبنیا

رگنیتآكنینرالزیسسامتیبجیهیشیاكنینیکںاغلاسهغالکناتیشیا

11
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نیاريبتآنمهغزکتهچرابروروتزمسیآكنینملیاكنینمهسلوبقیرآ

ناخكنايتبينالتآادنلییناقجمسوادزوبیلآیرحمخیراتیدیت

بلآلمتریبلوایدریابيليقیالغنمینایونهیجیدورويهنیتسوا

ںاخكنایتیدنیآلوایدروسربخنیدنآناخیدرابیيهغناخ

ویکیرچتکرمهقشابنیدنکارچنامیانادنيساقيكنینییوسیاتلآ

هغیشاقكنینناخكنایتیسهچرابیکیرچتاریوجویکیرچتاریوا

ناخكنایتیدیترالروروتكامورويهنیتسواكنینناخزکمچبليغمی

یدقيچیشراقبينالتآیقتینپاتربخنيديناکلکكنینناخزکاچ

واسایادريبلوشراليدريبربخهغناخزکنجبلکابوروكراللوارق

یلغواغولوا)یدلبقاشابهغلوقكانوایراسقیجوجیسینیایداساي

یقتیدلوببوتیروا(R.یدلبقشايهغلوقلوسیکناخیجوج

یدلوبیلاريريغآ(*ناخكنايترالیشورواهچناوقتابنوکاتنیداتریا

شوروارالایداملیییورویبلآهغتآیناخكنایتیچاقیکیرچنامیان

بلآاکيتسواكنینغاتیناخكنایتیداریابوشوتادنکاتیاكنینغات

نیدناخیداملیباریبباوجچیهرالیدروسپوکنیدناخراليدقيچ

نیدلیاویاونیداروتیدابآیرالكيبكنیننامیانكانوسنیدناکازوادیما

بیتیشخبناکلواهچنوكورويادقيلراوخبیرابهغترویتایبلیریآ

نوریبناخزکمچبوشوتنادغاتبویوقادرییلوشیناناخكنایت

یزکيلاموناقكنینرالزیسیدنیآناخزکچادناغلاقزآرالیشوروا

ٔهسناخ(*
ینیناخ(

مدالشیغاب
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كنلکبونوسیابیدمیازكميدالقحینزوتكرکیادنوشراونمدالشیغاب

هشورواهشورواهجنوغلاقرییرالایدامليقلوبقیدنیآهبترمیلآشیببیت

ادنیتاق(كنینناخكنايتكنوسنیدناکروکینیناكلوا)كنینرالوبرالیدلوا

یدلواابوروترابرالیجاقبلآهنیدلآكنینتآیناخرالیشکناغيوق

نامانيدشوروالوایدریارابیلغوایلتآكولجوکكنینناخكنایت

یدرابهغیتاقناخقوریوبیساقآغولواكنینناخكنایتبیقیچ

هقوماجتاريوحیرکذلکینیناكلوأكنیننچچهقوماچ

لوابیریبزوسهغنوكتسیلغواكنینناخكنواقودنیآینیچ

بيرابكنوسنیدناکلواناخكنوایدریالواناغالشابیقیلقوروب

یدراباکویاكنوسنیدناکلواناخكنایتیدلوشوقهغناحكنابتنامیان

نيقيمهوزیماکياناخزکمچراليدلبقشاکنکابوروتلوایقلختاریوج

زمینناخكنايتنامیانیدریازمینكنینزینناخكنواتیارکزميشاتنیرق

كنینرالشیاوبزیمیاقتآقواهغناخزکاچبولوشوقهغتآبیرابیدریا

زیبكاسامتوانادنومروروتنچچهقوماچناكورويبيليقنیسهجراب

زکمچبالغابنيقابآنولوقبوتوتیناهقوماچیقتراليديتزیمساملوبلیا

راليدروتلوابیسیکنوغوبنوغوبیدرویوبناخرالپدلکبلآهغناخ

ناخزکاچمدریاروتسآنیدمیلکنوكنمیدنیآادناغروتاسیکنونوغوب

میناکیتكنینمبیتماسروتلوابيلبقنوغوبنوغوباسشوتهغمولوقكنینم

لنوسنیدنآوینیلیاتکرمكنینناخزکناچیداملوب

یناخدناتیرکذلتینفاغلاینیتراويتوقنتبیراب
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تکرمنوریبیزاییقتیدالشقادنویواینبقلوایدریازوكیناقساب

یدریاناکیتیکیناتقوتیساروتكنیئآیدورویهنیتسواكنینیلیا

بوروتنالریبناخزکنجیدربااكريبادناغروتساببوشورواكنایت

ناخزکمچیدرابهغیتاقناخقوریوبنامیانبيجاقیدامليباشوروا

هنيتيالوتوقتیقتینشوقارودزوتهنلیاكنینیزوایقتیدلآیتکرم

ربمسدبلآینهعلقادنوکزآیدلابقهغهعلقیساروتكنینتوقنتیدوروی

مکاحریبهغتيالورهیقتیدروتلواینیهاشداپویدليقرباربنالریب

فقوریوبنامیانلنینناخزكنچیدشوتاکیویابویوق

بتياقنيدتوقتیرکذكنینفاكوروياكيتسوأكنینناخ

یدورويهنیتسواكنینناخقوریوبراہبلوابالشیقادنویایلیبناکلک

یامتشیانیناغنالتآكنینناخزکاچناخقوریوبیدتمينیقیاکلیا

ادرییلوشیدارچواهغناخزكاجیدریابقيچهغیوآكيکنالریبیثکزآ

(*اتقوتتکرموكولجوکیلغواكنینناخكنایتیسیکنیشاببوتوت

ادنسودرواكنینناخقوریوبنالريبراحمونوالجیرالنالغواویکی

بیلکبیچاقیکنیدنیشاقناخقوریوبیدریابیلاقیامرابهغوآ"

قوریوبرالیدتاکشیتریابجاقیکیباتقوتنوریبكولجوکیدليقربخ

زغرقیداشوتهنیسودروابتياقبيلآینیلیاوییویاكنینناخ

ناریانانآناخزكاجیرکذلبینلفاغلوبلیالکینیقلخ

ادتقولوابيترالنوسنوقابهغنمیدرابيبهغزغرقبیلبقیجنیایبشیماروت

یاتقوت(*

•كنینزغرق
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بوکینیرالامشکیشخبیداریاناکیتلانیاسروایهاشداپكنینزغرق

یتایآیشابكنینیرالشکشیپ(یدنقاببيرابیینوریبیرالشکشیپ)

كنینناخزکنجیدریاراقنوشقآلیزقیزوکوینروبو

نیدینیکكنینیکیباتقوتنالريبكولجوکبینالتآ

نوریبیزایبوروتادنویاشیقیرکذلنینفاغراب

(یلیاتاربواادنكيینیقیاکشیاریایدرابنیدینکكينكولچوک

نالسرایناخكنینقیلراقویکینهقوتوقیئآكنینیکیدارچوا

ادراليدنقابیقتوراليدروکپوکیناخزکاچونآیایرالزوایدریا

ینیکرباتقوتنالريبكولجوکادنساقيشیتریاراليدلوبیجرجتهغناخ

راليدروتلواینیکیباتقوتبوتوتبتیییچاقیامليباشورواراليدبات

ناخروکیدرابهغیتاقناخروکیاتخارقادناتسکرتبولوتروقكولجوک

بتياقناخزکمچیدیوقوالغواویدرببییزیقویدلبقتزعیشخب

كنینفاغلوبلیالتینیقلخروغیوایدشوتهنیسودروا

هغناخروکیاتخارقتوقیدبایهاشداپكنینیلیاروغيوأیرکذ

لواینیرکونغیلتآکداشمهناخروکویدريبلامبولوبعبات

رارقادنسارآكنینقلخلوامکداشیدرابيببيليقهغورادهغقلخ

كنیئآیلیاروغیوامیکیدالشابهلبقرالداسفوقسفپوکكنوسنيدناغيات

زکچهدنامزلوارالودلوبهدرزآدعبیامليقتقاطهنیلمعنامبلوا

كنینیقلخملاعیرالقیلیشخبحيمجویناغرابهغبانخوناتسلوغمكنینناخ

ىلبوا(۰
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یکداشیرکونكانینناخروکتوقیدیاهسریایدلوبروہشمادنسارآ

یبیسهزاوآكينروآمکیدليقضرعبیرایعییئاهغناخزکمچابوروتلوا

نمراودیماروروتبولوبریکیاجادمولکنوکیرالاتتحمورهمیلاکتاشیا

یجنیانمیاغلوبادنتمذخكنینرالآبولوبعباتهغرألآتایحلاماداممک

یابرودناخزکنجكنوسنيدناغلوبلصاوهغیسودرواكنینناخزکنج

یدیایدرابیيهغتوقیدیایهاشداپكنینروغیوابيليقیجنیایناکیت

زكنچهسریایدنقابابوروکیناخبملکنوریبرتسکاپپوکتوق

وتزعپوکبیلاقرألتافتلاورالاتیانعزيسناسهغتوقیدیامهناخ

ناهجهاشداپمکیدليقضرعتوقیدیاكنوسنیدنآیدلبقرالاتمرح

یلغوایجنألشیبكنینهاشداپمیکنمراودیمانیدنمرکكنینناتس

زیقنیدناخمیکیدلبقمهفنیدنزوسكنیئآناخزکانچاّمانمیاغلوب

یدیامیکنوسلوبمولعمیدريبهغنآیلیزیقریبمهناخروروتیالیت

تزكنچرولوبكلاميتكيلتلودادنلیتلوغمیسینعمكنینتوق

تچروچویاتخارقویاتخكنینناخ

لوغمناتسروشکناخیرکذكنینیزاغلاینیرالتیالو

كنین(یرالیب)لوغمكنوسنيداغلوبغراف(*نیدنيتفلاخمكنینیلیا

ناخناتلایهاشدابیاتخمیکیدتیآبيليقعمجاكرییریبیایرالهچراب

ىلاعتیادخایدمیایدرباناغلبقرالشیانامبهغمرالاقآومرألاثآكنینم

كنینمرألاقآومرالاتآبیلاقرخاتمینیکلمیاتخبیریبترصناکنم

نیدنفلاخم)*

نیرت
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ییزوسوبكلینناخ(*بيتنمراودیمانمیاغلآنیدناخناتلانيرهق

نانلامکراليدلبقضرعغادنآبیلاقرالنیسحتابوروکینختيرالیب

عباتاکنسبوتوتیکتمکحكنینسرکاىلارامیبیخلیالواهغناخ:

رقچناخزکاچكاركقامراببينالتآهنیتسواكنینآنانوسنیدنآاساملوب

میکیدنیآیقتیدرابيبهغناخناتلابيليقیناخلیاینیرکونناکیتهجاوخ

كنینمروروتبیریباکتمینیقیلاهاشداپكنینیزويرییدیواجیادخ

یئميجنیاكنینمنیسناخناتلاهکنیسروروتبيليايهغیقلخملاعمزاوآ

ليكلییهاشداپغولواینمبولوبعباتاکنمجاکتشیایموزوسوبابوروک

قیلاتسودنوریبكننسبينالتآنوریبكيرچپوکكناسامليقغادنآرکا

یاغیوقادنشابكنینمکیتلودجاتمیدقیادخاتنمروشانیسیاقيلنمشدو

ناتلاهجاوخرقچرولوبلواهسلوبیاغبایاکیتسواكنینمکینتکنسالبو

ریبریبییارألزوسناغتيآكنینناخزکاچبیرابهنیسودرواكنینناخ

ناخزکمچمکیدنیآهغهجاوخرقچببنالقيجآناتلاكنوسنیدناقيآ

نوسلکزیتهسلوبیساوهروشوروارکآنوساملیبیادرالكرتاکروایم

|هغدجاوخرقچبيتنمبوروتبولوبرابتهغقامشوروانوریبكنیئآنم

ینیراللزنموینیراللويكنینیاتخمههجاوخرقچیدرییتصخر

هغناخزکانچبیلکبیتياقبلیبوابوروکیشخبینیرالوسوینیرالغاتو

یرالزوسوبناخزکمچیدليقضرعینیرالزوسناغتيآكنینناخنانلا

یقتكنینناخناتلانالریبرکشلپوکبیترقاجكيرچكنوسنیدناکتشیا

نمراودیمابیت(*
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كيرچزيسناسنیدنرہشناغروتلوایقتناخناتلایدوروباکیتسوا

ىلويكنینهردلوایدریارابهردریبویدقيجبينالتآنوریب

كنینهردلوشناخناتلایداریاكاركزانمهنادیابكنینطارص

پوکكنینیاتخبیلکناتسروشکناخزکمچیدشوتبيلكادنزغآ

"نالریبكيرچپوکییاکیبریبمهناخناتلاویدقايهغتواینیرالتیالو

یشکمیبنیدنرکشلكنینناخزکنجیدرابيبهنیدلآكنینناخزكاج

زکاچمکیدنیآیقتیدلکهنکیبناکرایيیراکلیاكنینناخناتلابيجاق

بيلآینیرهشغولواریبكنینیاتخبیلکناریبكبرچزيسناسناخ

رالبدریابوروببیشیلآیبرألاجملوابیقابهغتوابيليقماعلتقینیقلخ

بينالتآنالریبرکشلپوکجاکتشیایربخوبیکیناخناتلامتجاقنممک

نيديناکلکكنینرکشلوبمهناخزکمچیدکاتهنیرکشلكنینناخزکاچ

ناتلابوشوبايهغیرکتبينالتآنوریبكيرچغولوابولوبرادربخ

یادخهغناخزکاچرالیلشرواپوکبولوبوربورنوریبیکیكنینناخ

ماعلتقیایرکشلوبوسابیکیكنینناخنانلابيريبترصنیلاعت

كيرچیاتلوروقوبكنوسنیدنآیدلآیایرالهعلقپوکكنینیاتخبيليق

بیلکناخزکمچیدربابیتاببوشوتادنآناخناتلاهکدردلوانوریب

ینیسیشکكانیمزوتواناخنانلاتبقاعرالیشوروأپوکنوریبناخناتلا

ادتحتبولوبهاشدابادقیلابناخمیکرهیدرابقيلابناخبورودریق

پوکكنینیاخناخزکنجكنوسنيدشورواوہرالریدناتلاهسروتلوا

|نالریبناخناتلاكنینناخزكنچیدلآیایردتیالو
بیشارای
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ناخناتلایرکذكنینیفاغتياقبیلازیقبیشارای

زکنچمیکیدتشیاكنوسنيدناغرابهغقيلابناخبجاقنيدناخزکاچ

ناغلوبهجوتمهغقلابناخبيلآیرالدنکوینرالاتیالوپوکناخ

ةرالریبناخزکاچمکیدلبقشاکنکنالریبیرالكيبناخناتلاشيمریا

رابیریزویلتآكناسکچومیشخبناغشارایابوومیشخبناغشوروا

نيدناغشارایمکنوچواكنیئآروروتیشخبناغشارایمیکیدتیآویداریا

حيمجبولوبتغارفزيبوراتیکبتياقهنيترویرواناخزکمچكنوس

بيليقشاکنکیشخبنوچواینیطعمتروببیغیپینرالكیبورالیشخب

بولوبلوقعمیزوسكنينريزوهغناخناتلاكاركقامليقیيجالعكنیئآ

ینآیداریارابیزیقادتمصعٔهدرپویدرابیییچخلیاهغناخزکچ

كنینناخنانلاناتسروشکناخزکجیدرابیبشکشیبهغناخ

یقتیدلآیزوایلیزیقناکرایيبيليقرالاتیانعپوکهغیسیچاثا

ناخناتلاكنوسنیدنآیتیکبتياقهغیتروبزوابشاراببولوبیضار

وبیدريبرارقهغقامرابکرهشناکیدكنیمتبوروکناشیرپینیتکلمم

طوبضمبیاجترہشلوایدریاباسابیساتآكنیننانلاینیرہشكنیمت

ادنساقيكنینوسغولواریبیدریاكنسرفقرقیایانالیاكنینآیدریارهش

ادماشزامنرالاسروتلوااکیتشکنیدیشابلواقداصعئاعیدریابولوبعقاو

جو

ارقادناغروتانالتآنیدقیلابناخناخنانلایدلوبهجوتمهغيرهش

12
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ببسلوایدریابیتکابوروتلوانوچواهانک(*كدنایایرادرسكنینیاتخ

ویقالییكنینیلغواكنینناخناتلایرالرداہبهجيريبكنینیاتخارق

نیدنآیدلوشوقاکیکیرچكنینناخزکمچبووقینیریغسوهويتویوق

یضعبكنینیاتخبیلاقجورخاتیکییریبنیدیاتخارقكنوس

یقلخیرواتیلاعبيرامیبرالیجنیاهغناخزکاچبیلآیایرالاتیالو

تمحرموهناهاشداپتیانعبيرابهغیتمذخكنینناتسروشکناخنوریب

كنینناخنانلاقلخپوکیادنومویدلوبصوصخمهغیسهناورسخ

زکمچبیراببيچاقنیدببسكدنابیلبقتمعننارفکنیدنيرالكيب

كنوسنیدیآشیبیلغواكنینناتلارالیدلوشوقهغیسودرواكنینناخ

اكيرالكیبیبیتموکحكنینقیلابناخبوروکرارقیبیبیراتفركنینكلف

كنینناخناتلاناخزکمچیدرابهغیتاقكنینیساتآیزوابوروشبات

پوکیرداہب(*ناکانیمنوریبرداهبهقوماسبوباتربخنیدنقیلزجاع

رثکاكنینیاتخادلويیدرابییبیتكنيلآیقیلابناخنالريبكيرچ

ادتقوغادنومراليداوبهخوتمهغقیلابناخبولوشوقهغرادرسیکساوبیقلخ

نیدبیسلوابيتشیمریاقیلچآبجتادقیلابناخمکیدتشیاناخناتلا

بيريبقيلشآراورخكانیمهجينریببوشوقرکشلاکیکابیکیناخناتلا

زکچادناغروتالکبلآیقیلشآكيبیکیالوایدرابيبهغقلابناخ

یدلوبشوروأغولوایقتیشارچوانالریبیرادرسیکياكنینناخ

یکیاكنینناخرکچنوریبیقیلشآویرکشلیکیبیکياكنینناخناتلا

یکیبناكسم(۳عادنا(ا



- ۹۱ ----

یدلوابییرهزبیتشیایربخوبناخناتلایدشوتهغیلوقكنینیکیب

یدلوبرضتمهغيررادرسناخزكنچیرہشقلابناخكنوسنیدنآ

ناتلایقیلابناخراليدرابیییچخلیاهغناخزکمچیرالارماكنینلوغم

وقوتقناخزکاچبیتقودلآنوریبیسدنيفدوهنیزخپوکناخ

كنینناخنانلامکیدرابیيهغقلابناخنوریبیکیبیکيایبنایون

ینهنيفدوهنیزخكيبجواوببیترالكنلکبیلآبالكوینیسهنیزخ

ادلییشیبناخزکاچراليدرابهغیتمذخكنینناخزکاچبالکوی

یقتیدیوقرالدغورادورالکاحیدلآیایرالاتیالورثکاكنینیاتخ

یرهشلواادتقووبیدوروباکییالونیشاقاویدشوتهغیسودروابیتباق

ینومهنیلکنوکیقتیدلآینیسهچرابكنینتيالولوارالوروتیدتوفنت

كنینرالاتیالوناغلاقیقتیاغراباکیتسوایاتخیلویریبهنيمیكيدريبرارق

كنايتنامیانمکیدپاتكرتنیدبیسلوایدصقوبیاغلآینیسچراب

ناتسکرتبيجاقكنوسنیدناکلوایساتآكولجوکیلغواكنینناخ

بيليققافتایرالنمشدیضعبكانهنناخزکمچیدریابیراباکیتیالو

یشاکنکكنیئآبیرابیبیجلئااکدتعناطلسبيراتوکهاشداپیناكولجوک

ارقناخروکناتسکرتادتقولوایاغلوبیغاینالریبناخروکنالریب

ینیبیرایكنینیرالاتیالوكنینناخروکكولجوکیداریاقلعتهغیتخ

نمشدغولواغادنوممیکیدتیآبیتشیاناخزکاچینربخلوایدلآ

قبالاميقامرابهغرفسقازواادناغروتبولوبادیپادنفرطسیبكنینمیتکلمم

مکیدلکربخادتقولوایدلبقفرطربینیقامرابیاتخبیتسامریا



- ۹۲ ----

بیراببیجاقنالریبیلغواجواودوقیسینیاكنینیکیناتقوتتیکرم

روروتالبقداسفوهنتفپوکرالنآیدریابوروتلواادنيتروبنابیان

كيرچپوکیراچاغوطتارقفقنالریبرداہبیادبوسبيترالشیمریا

كنینوسناکیتناروممجبیرابرالنآیدرابییاکیتسواكنینرالنآنالریب

یلآخیراتراليدلبقریساوهیلوابیرقبیساببوشوروأبيباتادنبل

لوغروبیدلوبعطقنمیتلودكنینیلیاتکرمادجوانوازوی

لتینفاكرابییهنیتسواكنینیلیاتاموتیننایاون

یغايكنوسنیدناکیکهنيتروبیاتخناخزکمچیلیاتاموتیرکذ

رکشلهغنایونلوغروبكنوسنیدناکلیکبتياقناخیدربابولوب

یدلکهغیتمذخكنینناخبيليقربساوهیلوابیرابلوایدرابییبوشوق

ویرالنوتاخویرالنالغوأكنینناخزکناچ

پوکیرالامقو)ینوتاخكنینناخزکاچیرکذكنینیرالامق

كنينرالناخیرالنوتاخهچرابرودناکریا(R.قوترآنیدزویشیبیداریا

یدریانوتاخشیبیغولواكنینیسهچرابراليدریاینوتاخویزیق

ناتلاوحنکیجنگلایدریایساناكنینیرالنالغوانیجوفهتروبیریب

یدریاینوتاخكنینناخكناباتوسیوکیجنوچوایدریایزیقكنینناخ

كنینیشکریبنیدنلیاراتاتیسکیاناكوسییجنشب(*نولوسیمیجنوتروت

یلغواتروتیدریابيلآنیریبكنوسنیدنكلوایریبیدریایزیق

یاددوایدوجواناخیاتغجیاکیاناخیجوجیغولوایدریاراب

نولیم(*

ناق
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رولوبكامیتنامهمیسینعمكنینیجوجناخىلوتیجنوتروتنآاق

كامیتهنییآیسیعمكنينىلوترولوبكامیتدنلبیسیعمكلینیادکوا

ینانویواویوتوتیعیدربابيليقنییعتاکشیاریبیبیریبرهرولوب

وینیلامكنینتکلممهغياتغجیقامرودتوتوقامرودلآوغرابهغیجوج

نیدلغواتروتوبهغیلوتینیبیترتكيرچوهغيادکواینیقامليقطبض

ینیتروییاتخیدریارابیلغواشیبنيدرالنوتاخاکرواهنبهقشاب

هغیرالنالغواكنینیینیاواقآویلغواشیبوببيلآاچاكريبناكمتیتاملا

سیببیریببولوبیبرأللیاهغیلغواتروتوہیدربابتياقبیریب

كنامتياتفلاخمكنيليقتقفاومنوریبزکيريبریبکیدنیآبوتروتلوأادربی

ریبیقواهچینریییدرودنسبیراقيچقواریبنیدنقادصیقتیدیت

ارودنسیکججومرابیئکرولیبارودنسینوممیکیدنیآبوشوقاکریی

راشخوااكرالزیسرالاقواوبمکیدنیآبیقابهغیرالنالغواناخزکاچیدامليب

زکناسامقيچنیدنلیتكنیئآبيليقهاشداپینرکنيريببيكيریبزکناچرابرکا

یقواریبزکناسلبقتفلاخمیامليققافتارکاساملابارودنسیثکچیه

رالتحيصنىشخيبیترالرورودنسقادنوشمهیرالزیسرالاسرودنسكوچین

فاكنابییینناکیتنایونهپچهنیتسواكولجوکیدایق

یرکذلكينفاكلیکبیوروتلواینکولجوکلینآو

ارقناخروکبیراببیچاقمکكولجوکیلغواكنینناخكنایاتنامیان

نیرالاتیالوكنیئآبولوبیغابنوریبناخروکرخآبوروتلکهانپهغیاتخ

ینرالنآهسلوبیقیلنمشدهغناخزکاچمکرهنیدنلیاراتاتولوغمبيلآ

{
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پوکهغنایونهمجنیدنقورواتوسيبتشیانیناكورويبوروتشغييهغیشاق

قلخزآیزوایتساببوشوروابيرابلوایدرامیببوشوقكيرچ

بيجاقناریبیکجوایزوایدروناوانیرالركونیغادينايكنینكولجوک

نیدنوقكنوسیقتنایونهيچیدراباکردناکیتلوقخیراسادناشخدب

بیلاقریساوهیلوانیقاشوانالغوابیریقنیناغلاقیدنکبیجاقنالریب

شوقربیبنوکریبرخآیدامليباباتیداروسبازیادنچرهبیراب

لوایشکجواقيلهناشنیادناقتيآزیسمکیدنیآیشکناكورويبوروس

بوتوتينكولجوکبیرابباغلیاجاکتشیایبومنابونهبچیدتاکاکفرط

هغلاغرویسوماعناپوکبیلکهغیتمذخكنینناخبتياقبسکنیشاب

ینناکیت(*جاولیدومحمكنینناخزکنچیدارچوا

كنینیفاكلابیبهغهاشمزراوخدمحمناطلسبیلیقیچایا

یجنیاهغهاشمزراوخدتعناطلسیناكيتجاولبدومحمناخزکمچیرکذ

اكنمهجاكکتیالوكنینساتنیدقرشمىلاعتیادخمکیدرابيببيتيآبيليق

یعسهغقیلیشخببولوبمولغواكنینمنیسمکكارکیدمیاروروتبیریب

جاولیدومحمرالایاغروتلواتغارفوجاترالناملسماتنیسیاغلبق

ریبدّمحمناطلسكنوسنيدناغلبقضرعینرالزوسوباهغناطلسبیراب

زوسریب،نیدنسمیکیدتیآبیرقاچادقالوایکجاولبدومحمنوک

ینیتروییاتخكنینناخكنينسليغتيآنیتسارنمروروتیاروس

دومحمبیراقيجنیدنيسوزابیاراداهبتمیقریببیتومتساریناغلآ

عاولب(*

هغجاولب
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كنینمنوچوایمتحكنینیرکتیدنیآجاولبدومحمیدريبهغجاولي

مولعمزیتمهاكریسیقیلتساركنینزوسوبروروتاتیآتسارمیناخ

هغدومحمبیلکیقیجآبجتكنیندتعناطلسنيدزوسوبروروتیسینلوب

ینوزواكنینمیتکلممكنینممکنیسومرولیبچیهنیسدومحمیامکیدنیآ

تلودغولواكوجيملودكنینموروروترییقیلقاچپیقایانالیاو

غولوانیدنمینیزوامیکروروتیشیکقیلقاچپكنیناخكنینسوروروت

نیدنمینيزوامکیاغلوبیکیرچقیلقاچیبكنیئآویکیتمولغواینمبیلیب

یقروقغتقجاوليدومحمنیدیزوسوبكنیندّمحمناطلسیاغتوتهدایز

كنینكنیرکشلكنینیسیرکشلكنینناخزکمچمکیدليقضرعیقت

كنیندومحمراشخواهغیرون(R.كنینباتفآنالریبیرونكنینیآاديناي)

نیدنبضغكنینآجاولبدومحمبيليسابیقیجآكنیندتعناطلسنیدنیزوسوب

ریبمکراليدلبقنامیپودہعنیدفرطیکياكنوسنیدنآیدلوتوق

اکیرمبریبورالایاغلوبسمشدهغینمشدوتسودهغیتسودكنینیرالریب

نیدناطلسیرالیجنیاكنینناخزکمچكنوسنیدنومرالایاغامليققيلنامي

ناخوراليدرابهغیتمذخكنینناتسروشکںاخبتياقبيباتتصخر

مکیدلبقررقمادنلکنوکبولوبلاحتاوخنیدینامیپودہعكنيندتحمناطلس

هفیلخرصانمیکدوجوابویاغمليققيلنامیاکنآیامقيچقیلنامینیدناطلس

یدامليقتافتلاجمهمهاغنآیدریابیرابیبیجنیاهغناخنیددادغب

كنيندتعناطلسناخمیاغاتیدامروتلکاکنلکنوکچیهیقامرودنسیندهعوب

هچوکامروتلواینمسیجنیاوینیرالرکادوسكنینناخنالریبیمکح
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یلیتكنینناخریاغكنینهاشمزراوخدمحمناطلس

نیرالرکادوس_9یچایالکینناخزکناچنالریب

غادنآیمارآناروتنوریبناریاادتقولوایرکذكنینلفاكتوتلوا

ینوتنآقبطربهغیشاباچهغقرشمنیدبرغمیئکریبرکامکیدربانمیا

یاغلوبضّرعتماکنآمکیدریاقوبیدحكنینیکچمههسورویبویوق

شامقرالناکرزابمیادیداریاقويرهشادنيريبناغروتلواكنینراللوغم

سوهوبیداریارالراروكرالهدیافپوکبیراببيلآقایوبو(*زبونوتو

ینرالشامقراکردهنیلیالوغمبيليققافتایرالناگرزابكنينرهنلااروامنوریب

نیدیرالناکرزابناخزکانچراليدلکهغیسودرواكنینناخزکمچبالکوی

لوایشکلوایدرودلبقاهبنیرالهسرمینناکروتلکابوروتلکبالراچیسیریی

وبهغناخزکمچیدلبقاهبنوتلآنوایدریاراکیتهغنوتنآریبمکهسرمین

بوروتلکمکرالهسرمینوبمکروليقلایخغادنآیکوبمکیدنیآیامقابزوس

مکیدرویوبهنیسیجهنیزخروروتقويادزیبوزيمياغلوبناکامروکازیبروروت

تفبرزیسهچرابیدروتلکهچراپقودنصكنیمبیرابليکروتلکشامق

داليدالاتكنالاتنیلامكنینناگرزابوبمکیدرویوبكنوسنیدنآیدریا

دنینیراشابقراليدروتلكراكنوروتلکیرالناكرزابکزوایدبایدابآ

بسانمهغهفيرشٔهضاخرکآكنيلاتیآینزیبراليدنیآرالنآیدروسییاساهب

یرالزوسكنینرالوبهغناخقويزيمنأكروتلکیلاغتاسروروتشکشیپهسلوب

هنیسهسرمينكيلاکتریسبیلآیارالتخرناكروتلکهچراببيلكشوخ

زوب(*

نوا
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یدلقنییعتهغلقنوقبيلقرالاتیانعابوکبیربهسرمينكيلهكلتنوا

یشکكنوشوقیشکهغناکرزابوبزکناچرابکیدلبقمکحاکيرالكيبىقت

ینیسیشکجواناخزکمچیدلوبیشکكيلازویتروتیساچرابرالیتشوق

یراخبهجاوخیلعیریپیمزراوخدومحمیریپیدليقیچخلیااکدمحمناطلس

رالناکرزابیغادنآمکوبیرالزوسناکراییبتیآیرارتوافسوییریب

ریبنیدنوممهزیبراليدرابابوروکینزمیتقفشوتیانعكنینزیببیلک

زیسیاكرامیببالیسینرالآمکروروتلواعقوتكودرابیییرالیشکهجين

اکزمیواکیا-زیبیملاعیلاعتیادخلوغلوبمولغواكنینمنیاسیقت

قاسلوبیشخبنالریبزیریسریببولوبلغواواتآزیبروروتبیریب

بیترالرولوبادشیاسآوتغارفرالناملسمبولوبنمیاراللوب

یکاحكنینرارتواراليدرابرارتواردوایدرایيیرالناگرزابویمٹیا

رباغاکنآدّمحمناطلسیدریایسیاغتكنیندتحمناطلسمکقوحلانیا

كنینرالنآیدراباروکیئآرالناگرزابیداریابویوقتآناخ

ناخریاغلوایسانشآكنینقوحلانیایداریارابیکسیبادنسارآ

بوتوتیارألناكرزاببیلکنامییزوسلواكنینآیدیتقوحلاتیایامیت

تشادهضرعبیتروروتبیلکهغقيلسوساجیشیکهراپربوتکااکدتعناطلس

بيتنوبلآنیلمونسرونوایالورکفهدنعطلسیدرايبلق

كنینرالناکرازابیدلآینیلامبروروتلوایارالوبمهوبیدرامیبمکح

ناخزکمچیدلبقضرعهغناخزکمچینتاعقاووببیراببيجاقیسیریب

بیرقاچینیرالكيببينالقيجآقیتاقكنوسنیدناکتشیاینزوسوب

18
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هغقامروتشغییكيرجبولوبكاموروبکیتسواكنیندتعناطلسبیشاکنک

قودلوبهجوتمیراسكنینسمکیدرایییکلدتعناطلسادیدلوبلوغشم

دمحمناطلسكنینناخیجوجیدبتنوساوبمولعمکبس

ناخزکچیرکذلبینفاقشوروأنالریبهاشمزراوخ

بیلیریآنیدكولجوکناغروتلواادنفارطاناتسکرتینیجوجیلغواغولوا

یدرابییاکیتسواكنینرالنآیدریارابراللیانیدغوروأرهناغلاق

نيناغلوبهجوتمهنیفرطكنینیزواكنینناخزکمچدمحمناطلسادتقولوا

ربخادّلحملوایدلکدنخنیدنآبیلکدنقرمسبوروتشغییرکشلبیتشیا

بیتیدپاچینراللیایغادنفارطاناتسکرتبیلکناخیجوجمیکیدپات

یکسانکیتجآویلممیدرکهبریایدرابرییناغرونوالیاباغلیا

ناجمینرابنیدنسارآكنینرالنآروتابرالكولواپوکدنسارآكنینوس

نیناغروتالکكنینناخیجوجیدنیآلوارالپدروسربخبیاتیشک

ادريبوشنیدزیموقكنوسادقاچوشنوکانوتكودریاالکبجاقبیتشیا

ینومیدتاکبیلآبیلاقریساوهیلوابیرقبیساببوشوروابتیی

كنيندتحمناطلسیدتیییحابصبواقنیدنوقكنوسكنینیجوججاکتشیا

یزیبراليدنیآرالدلیبیدشاکنکاكيراكيبناخیجوجبوروکنیناكمي.

ناکیتلآوپاچقوبیناکرایییلاقشوروانالريبدتحمناطلسناخ-

پوکلواوزآزینمکروروتلواینیشخبقودلآوقودپاچینراللیا

یجوجكنلاشوروااکنآراتیایشکرآنیدزمیقكنوسباغلیایلاریبیوروی

نیدقاریییواینمروتیآیمبیرابهغمرالینیاوهغاماتآنمیدنیآناخ

ادمودروک
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بوروتیاملبقلوبقنیزوسكنینرالكمببیتومنمریدمتجاقادمودروک

هبترمهچینبالشابیزواناخیجوجیتشوروانالريبدتعناطلسباساب

هارمجوایکياهغیناقلاقكنيندمحمناطلسبتيهغغوتادنرخآیدپاچ

كنین)دمحمناطلسیاقجاقیرکشلكنيبدتحمناطلسمکیدزیانیقییدپاچ

هغيقيلسامجاقكنینرکشلبيليقرالنیاینختينيذلآلالج(Rبناطلسیلغوا

كنوسنيدناغلوبهجيورالیشورواهچهغماشخانوكلوایدلوبببس

ناطلس)ابوروتاتریاراليدريبیوروییقتیقابتواادرییرهراللوغم

مهرالآ)رالروروتبتک(R.نالریبهجیکلوغمهسرابیکیرچكنيندمحم

ضرعیایرالشیاناغلبقهغیساتآبیرابناخیجوجراليدنیاق(Rبهغیتروی

نالریبیرالكيبدتعمناطلسیدلبقرالاتیانعپوکبولوبلاعثوخهسریایدلبق

هغرالاتیالورهینرکشلیامروکبسانمیقامشوروایسیسیاقجمهبیشاکنک

كنینیتلودلنینلمکمناطلسیدیقبیربرارقیلامتبیرایب

یسانأادكلتمهجنکہیبکیدوبلوایببسلاينفاقياق

دیہشینیدادغبنيدلآدمحمخيشبيليقتمہتنوریبنوتاخناکرت

یرهاوجونوتلآقبطریببولوبنامیشپنیدنشیاناغلبقحابصیدردليق

رالنوسليقوفعینهانکوبكنیئممکیدنیآبیرامیبهغارمکنیدلامجنخیش

ميکلبسامریارهاوجونوئآیلابنوخكنیبآمکرالپدتیآخیش

كنینرالاقيالخ(*كنیمهچبومیشابكنینمویشابكنینینکناکروتلوا

هفیلخسابعلاوبانیدلارصاننينمؤملاريماداوسنیدنآروروتیناب

كلم(*
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كلملاءالعنیدنرالدتسدمرتبیلآیوتفنيدرالیفمبولوبنامینوریب

یدراقيجنیدهگسوهبطخنيرالنآكنینروابيراتوکهفیلخیناكمت

ینیسیجنیاكنینناخزكاجبیریکهنیزوسكنینناخریاغیایریبیقت

بیلبقرالشیانامینادنجیقتویدنروتلوایامليقرکفینیرالناکرزابو

اراخبكنینناخزكنچروروتالوبقازوازوسقاستیآروروت

ادشیبنوارويیتلآخيراتیرکذلنینفاكورویهغیفرط

اکیتسوارارتوابينالتآنیدنوترویزوانالريبتیاهنیبرکشلناخزكنچ

نالريبكيرچپوکناخنالسرایناخكنینیقلخقیلراقادلويیدلیک

بیلکنیدقیلابشیبیلیاپوکكنینروغیواتوقیدیاویدلوشوقبیلک

نآاقیادکوایدلوشوقنالریبیلیانیکتقانغسنیدقيلاملآویدلوشوق

(دنجیناخیجوجناخزکانچیدليقنییعتهغرارتوایناخیاتغجو

نوریبیشکكنیمشیبیناقوبوتکسونایونقالایدرابییهغیفرط

ناخىلوتیزواناتسروشکناخویدرابیيهغیفرطدنخو(۳تکانف

كنينكامیتاراخبیدورويهغیفرطاراخبببلآیرکشلناغلاقنالریب

یرییناغروتالوبعجكينملعلهاوملعادنلیت۳لوغمیہینعم

ادناغروتالکیراساراخببينالتآنیدرارتواناخزکاچرولوبكامیت

-راليدلاسناروسبجتراليدلیکبوشوتییهنیسهعلققونرزنالريبكناتهاکان

یایفارطاكنینقونرزمکراليداوبرادربخیقلخكنینقونرزرابکیب

هغهعلقرالیقروقبیارغوبیاجتقلخوبیدابقكيرچزیسناس

l غم(۳دنکانف(۳دنجب(ا
بیلابق
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دنمشنادكنینناتساناهجهاشداپادلاحوبراليدتراتینرالدزاوردبلاق

قونرزیلآیداریاناملسمینوایداریارابیسیشکریبناکیتبجاح

هغیقلخكنینرہشبیراببجاحدنمشنادیدرایعیاکكيلیچخلیاهنیقلخ

یقلخمامتكنینرہشكنوسنیدناکریبرالجوقروقبیلبقرالدتعیعنپوک

هغروآمهناخرایدلبقشونروکیناخبيلكبيلآروشکنیببوک

قیلابقيلتوقینیتآكنینقونرزناخزکمچیدلبقرالاتمحرموتقفش

یزواینیرالاتیکینكنینرهشلواورولوبكامیترہشكرابمینعییدیوق

لوایقتیدريبتصخرهغیرالیراقویدتاکبيلآبيليقهارمهنالریب

پوکكنوسنیدنآرالیدلابقهغهعلقیقلخرونیدلکهغرونبينالتآنیدريي

یناخبيلكنوریبرواشکشیپینخمببقيجنيددعلققلخمامتبشالبٹیا

نیسمیکیدليقمکحبيليقرالاتقفشوتیانعهغقلخلوامهناخراليدروک

بيلآینزوکنوزولواشوقومحتوقوزآقیلقاچوکیتاکنوزواقلخ

كنینناخمهقلخلوانوسالاترکشلیکلامناغلاقليغقيچنیدهعلق

یکیرچكنینناخینیراللامناغلاقراليدقيجنیدهعلقبيليقلمعاکیکح

یتلآخيراتادنلّواكنینییآاروشاعبينالتآكنوسنیدنآیدلآبالات

راليدشوتبابقیاهعلقبیلکهغاراخبادنلیبنالییوادیپلآنوازوی

ناغيوقاداراخبكنیندتحمناطلسكنوسنيدناغلوبهجایکمیرای

كنیمیمرکیبناخكولجوکوناخجویسوناخكوکنیدنرالكيب

|مهیکیرچكنینناخیدروانوخيشهنیرکشلناخرکنچنوریبیک

یتلودكنینناتسروشکناختبقاعراليدشورواپوکبولوبرادربخ
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راليدلبقدوبانوتسینادنامزریببيسابیئکكنیمیمرکبيبولوبیوق

یخیاشمخيشعيمجكنیناراخبببجآیرالدزاوردكنوسنيدناغتآكنات

راليدلیکهغیتمدخكنینناخبقيچنیدرہشینامییشخبیسیتفموالمو

كينعماجدجسمبیلاقریسبیرککجیاكننرهشببنالتآمهناخ

وبیدليکهغهروصقمبیریکنالريبتآاکچیاكنیندحتمویدلکاکكشیا

كنیندمحمناطلسوبمیکیدروماسناخیدریاترامعغولوبئاجعدعاسم

بوشوتنیدتآروروتیویاكنینیرکتمکراليدنیآقلخومروروتیویا

بوروتوتتآاكرالدہتجمواملعرالالوغمویدقيچاکيتسواكنینربنم

كنينرالتآیرالقروكنینفحمعمراليدلوبلوغشماکئاماجیاهلایپیرالزوا

:كنینرالدتساداراخبادنامزلوایدریابيتايادنتسآكنینیقابآ

كنینیتایآكنینتآیبیقروكنینفحمعمیدریارابدیسریبیغولوا

لوابیتروروتتاعقاوینوبمکیدروسنیددہتجمریبابوروکادنتسآ

روروتیقوبضغكننىلاعتیرکتليغروتكيتدّیسیآیدابآدمحم

یدلبقرضاحیاقيالخعيمجیقتیدرابهغهاگدیعبينالتآناخزکاچ

كنیندتعناطلسیدالشاباتیآینیعكنینرالناملسمیقتیدقيچكربنمو

مکیدنیآكنوسنیدنآیکیناکروتلواینیچیئاویناگرزاببيليقهدعوفالخ

نمبیلکیرهقكنینیلاعتیرکتیدقچرهاکغولوانیدرزیسموقیا

روروتبیرابییبیلاقطلسماكرالزیسینمنمیسالبنامیریبكنینیرکت

بینوروکكنینقلخزيسمکیدنیآكنوسنيدناغلوببتیآینرالروسوب

ناغروشابادنتسآرییاّماسامرباتجاحقامتیآینرکدیلامناغروت

فزکنیلام
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یقلخكنینتيالورالكنيريببیراقيچزیسقاتسیقزیسنیقینرکیلام

هغناخبیلیکیئکریبادلاحلواراليدريببوروتلیکینیلامناهنپورهاظ

(*ابوروشابیرالیشکرثکاكنینهاشمزراوخادنجیاكنینرهشوبمکیدنیآ

تواکرهشنالریبیکحكنینناخكنوسنیدناکتشیاینزوسوبروروت

یداریانیدشاتمکیترامعلوایدنابیرالاترامعرثکاكنیناراخبراليدلاس

هچینریبكنيندمحمناطلسادنجیاكنینكراكنوسنیدنآیدلاقیامنای

ینیسهعلقكنیناراخبویدروتلوابيلآمهیبآیدریابيلابقیرالكيب

ناریوهچهغینامزكنیننآاقاراخبهصقلایدرودلبقناسکینالريبريي

راليدلبقدابآیناراخبنیدشابیکناینوریبیکحكنیننآاقویدریا

نالریبناخریاغكنینناخیاتغجونآقیادکوا

دتعناطلسیرکذلکینفاغليقرمتسمفرارتوأبیوشوروأ

هغقامالقاسنیتيالورارتوایکناخریاغنالریبیشکكنيمكيلاهاشمزراوخ

سشیمریاناغليقدصقاکكامليکهغرارتوامهیرکشلراتاتویدریابویوق

رياغنالریبیئکكنیمنوایرکونیناکیتبجاحهحارقناطلسبیت

یکكنيمشيمتلآادنچیاكنینرارتواویدریابيرابيیاکكموکهغناخ

راليدناببابقیآشیبرالهدازهاشویدریابيلابقناخریاغنوریب

ریاغبجاحهجارقیدالشابالوبناشیرپقلخیکدنچیاكنینرارتوا

وبدیاشىلالوبلیایقتیلاریبهغرألهدازهاشیرارتوامیکادتبآهغناخ

یداملبقلوبقیسیزوسكنینآناخریاغزمياغلوتروقنیدقیلناشیرپولابق

بیتروشاب(*
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هجارقیداریابولوبادیپنیدنثعابكنیئآرالهنتفوبمکنوجولكنیئآ

كنینیزواهسریایدامليقلوبقنالريبقامتیآهغناخریاغدنچرهبجاح

بيقيچنیدناکیتیئوصٔهزاوردهجیدریبناریبیسیشکكنیمنوا

مکراليدنیآهغابجاحهجارقرالهدازهاشیدالیکهغیتمذخكنینرالهدازهاش

نوایبآبیتنیسیاغلبقیناکزیبهکكنودلبقافوینهغكنیهاشداپزوانیس

بیلکنیدیئوصٔهزاوردراللوغمرالبدليقدیهشنالریبیسیشکكنیم

بیراقيچهغارعینیقلخعيجداینرازوارالبدرکاکجیاداینرازوا

اکدرانالربیشسکكنیمیمرکبيناخریاغادلاحلواراليدلبقدیهش

لوغمویدليقرالاقيلهندارمیشخبیدریاروشوروابیقچادنوکرهیدلابق

مامت(Rبیرالینکیغادنتاقكنینیزوایدروتلوا)ینرالیثکپوکنیدکیرج

ناخریاغرمألآرخآیدلآیقتنیسهعلقكنینكراراللوغمیدلوبدیهش

یرکونیکیالوایدقيچاکیتسواكنینماتریببجاقناریبیکیکیا

تبقاعیدناکوتیقواكنینناخریاغاشوروااشوروارخآیدلوبدیهشمه

ینارالاتشخلوارالیدالشاباريببيلآینارالاتشخنیدراویدیرالزینک

كنینرالودازهاشبوتوتكریتبابقینیقایانالیارمألآرخآیشوروأبیتآ

ناخزکاچمکراليدتشیارالهدازهاشادتقولوشراليدراببيلآهغيدلآ

یبرکشلناخیاتغجونآاقیادکواروروتبیکدنقرمسبیلآیاراخب

میاغادرپناکیتیارسكوکیتراليداوبهجوتماکفرطدنقرمسنوریبتیاهن

لتینفاغرابدنجكنینناخیجوجرالایدلبقدیہشیناخ

یجاحنيبیدلکقانغسبينالتآنیدرارتواناخیجوجیرکذ

ناكمت
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ادیدرامیببيليقیجنياهغقانغسیآیدربارابیرکونناملسمریبناکیت

بیریباکتمیاهعلقبیروکیمبيليکليقتحيصنهغقلخبیرابمکیدابآ

اليقتحيصنهغقلخ(R.بیرابهغقانخسیجاحنسح)رالنوسليقتعاطااکنم

اکیتسواكنینیجاحسحبتيآریبکتبیتروروتباوثروایرازابادناغروت

وبراليدروتبيلابق(R,بیتکربیاهزاوردیقتوراليدرونلوا)بيلوكوت

بيشوبابیاهعلقهغراللوغمبينالقجآقیتقناخیجوجبیتشیایربخ

راليدلآیهعلقبوشوبايراللوغمادتعاسریییدلبقمکحبیترالكنيلآ

دیہشیکناملسمكنیمنوانوچوایئاقكنینیجاحنسحریییقت

نیدنآراليدلبقمکاحهغقانغسینیلغواكنینیجاحنسحادرالیدلبق

بیقیچنیدهعلقیقلخدنکروایدلیکاکدنکروابينالتآناخیجوجكنوس

هغرألآمهناخراليدروکیناخیجوجبیلیکنوریبرواشکشیپیتخي

بينالتآكنوسنیدنآیدامليقلخدهغیلامواکیزوأبيليقتیانع

یجوجیشوروابیقیچیقلخكنینشانساراليدلکهغهعلقناکیتشانسا

ادلاحلوارالایدلبقدیہشنیسهچراببيسابیسرالآیرکشلكنینناخ

مزراوخبیچاقنيددنجبیتشیانیربخكنینناخیجوجیکاحدنج

هغیقلخدنجینیرکونناکیترومتنچبیتشیایبومناخیجوجیدتاک

اکكامرونلواینرومتنچیامليقتعاطایقلخدنجیدرابییبيليقیچخلیا

یجوجبيجاقنیدنلوقكنینرالآبيليقرالهلیحرومتتچراليدلبقدصق

یدلبقضرعهغناخنیناکروکهجينرهیقتیدلکهغیتمذخكنینناخ

یدلآیاهعلقیقتیدابقیندنجبیرابکدنجبينالقجآناخیجوج

14
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دیهشیبرألآیدریابيليقدصقاکكامروتلوایارومتلچهكرالیشکلوا

یراقشاتنیدهعلقینیساجراببالشیغابنیناقكنینقلخاکازواادیدليق

یدليقمکاحاکدنجیکیناودجتهجاوخىلعبيتالاتینیراللامبیراقچ

لنجخوتکانفنالریباقوبیتکسلتیننایونیقالا

یرکذكنینكلمرومیتیمکاحدنجخوفاكلیک

یناقوبوتکسانالریبنایونقإلاناخزکاچمیکكوداریابیلاقرکذادیراقوي

نایونقألابیتیدرامیباکفرطدنخوتکانفنوریبیئکكنیمشیب

هچاکتوکجوایقلختکانفرالایدابقینتکانفبيليکاقوبوتکسو

یقلخمامتینوکیجنالوتروتیقتراليدروتبيلابقهغهعلقبیتراتیرالدزاورد

یناقوبوتکسونایونقألابيلكنوریبرالشکشیپپوکبیقیچنیدهعلق

ناطلسوهقشابمیبیهشیپلهارادرسیکياوبكنوسنیدنآراليدروک

لهاابوروتلواینیقلخرکونیقتیدربآهقشابریبینیرالركونكنيبدتحم

یرالزوابوروساکیفرطدنخنوچوارشحینیقلخكيجاتنالریبهشیپ

خيلتآكلمرومیتكنیندنخاّمایدشوتاکدنخبیلکراليدنالتآمه

ادندلآكنینآرایدنفساومتسرادنلوکشوروامکیدریارابیکاح

دوركنیندنماخكلمرومیتیداریاسامليباروتابوروتلکتقاط

بيلاسهعلقریبادتآیدریارابرییقوروقریبادنساترواكنینیسهناخ

یسامشتیییلوقكنینتیرفعاکنآمیکیدریاهعلقطوبضمغادنآمیکیدریا

نایونقالایدلابقنالریبتیکییكانیمكلمرومیتادهعلقلوایداریا

زمياغلآبيليقكوجینرالیدنالکناتابوروکیاهعلقلوااقوبوتکسانالریب

هبمجنا
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قلشوبرسیتسوایدریابیتاسايهمککیانوأاكلمرومیتاتآبیت

یدریابیریببیترترالهچایردنوچواقامتآكنفتوقامسآقوااکنآ

سامتوااکنآهسرمینكانفتوقوامکیداریابيليقلمعريباكرألهمکلوا

رالبدلبقرپقیلدنادرمورنشوروأغادنآبیلمیارألدیکلوایدریا

رالایدامليبالآینآادبابچمهورالایدلبقرالنيسحتراللوغممامتمک

وشات)بيلاسهغيدلآیکیجاتیرشحكنيمكيلاراللوغمتبقاع

راليدریارولاسهغوسینکاسکوشات(R.یرالزواراليدالشاتكاسیک

اکهمیکشیمتييكلمرومیتنیدبیسناغلوببلاغیرکشللوغمرمألآرخآ

كنیماکیسهمیکیکيانواناغلوبروکذملوابالكويبابساوشوق

یوروبنوریبیچیاكنینهناخدورجاغلوبهعجبينمنوریبییکیی

نوریبیلایردمهرالزیسهغراللوغماقوبوتکسانالریبنایونقالایدریب

یقتراللوغمیدلبقمکحبیتكنوروینیدنترآكنین(كلم)رومیت

اشوروابیشاناباکیسهمیکكنینكلمرومیتنالریبیلكنینهناخدور

هغیوربوركنینیرهشتکانفكلمرومیتهاکانرالیداریاروروياشوروا

رالروروتبیتراتریجنزغولوانیدیتسواكنینهناخدورمیکیدروکیدتيي

نوریبنیزربتیمیک:یریجنزلوأكلمرومېتبیتنوساملیباتواهمیک

نیدنآیدتاکبوتوانیدنآیرالهمیکویدلوبهراپهراپریجنزمکیدروا

رایتبیرابادنلزنمرهوادنرییرهكنینهناخدورراللوغمكنوس

یرالوبكلمرومیتنوچواقامشوروانالریبكلمرومیتراليدروتبولوب

كتحمالقربهغفرطمزراوخنوریبیلوبنابایببيقيچنیدایردابوروک
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بولوبهورکهوركنيدنیدرآكينكلمرومیتمهیرکشللوغمیدتاکردب

رومیترالیشوروارالپوکبیتیینیدنیدرآكنینكلمرومیتیقترالبدتاک

مامتیرالاتیکیرمآرخآیدلبقرالاقيلهنادرمنوریبیاکیبكنيمكلم

یدتییلوغمجوانیدنیدرآكنینكلمرومیتكنوسنیدنآراليدلوبدیهش

لوشقوییناکیپكنینیبیریبیدریاببلاقیقواجواكنینكلمرومیت

مکیدروااکیزوکكنینیسیریبكنینلوغمجواوبنالريبقوازیسناکیپ

كلمرومیترالایادتباقكنوسنیدناکروکیبومراللوغمیدلوبروکیزوک

زکچادتاکبیرابتاکبیلآرکشلنیدمزراوخیغتیدرابمزراوخ

نیدمزراوخیقتیدالیکمزراوخبتياقابوروتلواینیکاحكنینناخ

رالتايانعوتافتلاپوکاکنآدمحمناطلسیدرابهغیتاقكنيندقعناطلس

نیدنآبوروتادنآلیبهچریمیقتیدرابماشبتکنیدنآیدلبق

روروتبيليقمکاحاددنخینیلغواناخرکچمکیدروکیدرابدنخ

هغنالغواناقدقادلويیدتاکهغیتاقنآاقیادکوایدشنادنالریبیلغواو

نیناقشوروانالريبلوغمبيتالغاببیئاتیبآنالغواناقدقیدقولوي

یتاجآكنیننالغواناقدقیدريبباوحابایبمهلواهسریایدروس

یدلوبدیهشادرییلوشكلمرومیتیدروانوریبقواریبیبآبیلک

زكاجبولوبهجوتمهغفرطدنقرمسبیلآیادناخاقوبوکسونایونقألا

بلنیئناتسروشكناخزكنچراليدلکهغیتمذخناخ

لوغمهاشمزراوخدّمحمناطلسیرکذلنینیناغلآیفدنقرمس

اددنقرمسنالریبناخزوتواییشکنانیمنوازوبنیدنجنوقروقكنینیرکشل

بویوق
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كيحاتیکنيمكيلاكرتیکیمشیمقلآكنینرکشللوایدربابویوق

زوينيدنامدلیپونایزریشهدنینوکشوروایریبرهمکیدربا

نيدرالیشکناغلابآوبیدریابویوقیکنجلیپهمركميویدریاسامرالیاق

یدریایراقشاتنیدباسحونیدناسمکیداریارابقیالخنادنچاکروا

رارتواناخزکانچراليدربأبوروکیتهغوسبیراقینیقدنخكنینهعلقو

بیتشیاینکيلپوکكنينقيالخوینيقيلطوبضمكنیندنقرمسادناکلیک

اکیرالدحرسكنیندنقرمسیایرالنایونوبيليقنییعتهغرارتواینیرالنالغوا

یدلیکدنقرمسكنوسنيدناغلآیناراخببيلكهغاراخبیزوابیرابیی

اددنقرمسبيليقغلیرالدحرسیرالنایونوبیلآیرارتوایرالنالغواو

دنقرمسكنینهاشمزراوخراليدلوشوقهغیسودرواكنینناتسروشکناخ

زکمچبیقیچنیدهزاوردنالریبرکشلزيسناسیرالناخناغيوقادنچتیا

ادشوروالواراليدلاسشورواخیتاقنالریبیرکشلهراپریبكنینناخ

نیسهراپریبوابوروتلواینیسهجیدریبكنینراللوغمرالیهاشمزراوخ

كنینناتساروشکناخیسالکناترالایدرکهغدنقرمسبتياقبیایقریسا

مزراوخمکیدلوبشوروأقادنآنوکلوایدلکهغشروابینالتآیزوا

كنینهعلقاّمایدالوبدحهغقامقيچنیدهزاوردادیشکجهنيدرالیهاش

كنيندنقرمسادتقولوااچهغماشخااتراليدشورواخیتاقنیدیتسوا

ناخراليداليتسناماابوروکیناخبیلیکیسیضاقنالريبمالسالاخیش

یضاقنالریبمالسإلاخيشیدلبقرالاتافتلاوتیانعپوکهغرالآمه

نیدهزاوردبيلبقموجنلوغمراليدجآییسدزاوردهاکزامنبیراببتياق
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جاراتبیرکهغهعلقراللوغمعيمجرالودجآمهیرالدزاورداکازوابیرک

ناخبلآنیدنرالناخكنیندمحمناطلسیقتوراليدلوبلوغشمهغقامليق

عيمجاکازوانیدنآیدتاکبیلوتروقاشوروااشوروانوریبیثکكنیمناکیت

ینیشیکكنیمزوتوانیدتفرحلهاراليدلوبدیهشنالریبیرکشلرالناخ

نالريبمالسالاخیشكنوسنیدنآیدروتشالواهنيرالنابونویرالنالغوا

زوییکینیدبيساكزوانیدنآیدالشیغابیکیلویاكنيمكيلاهغیضاق

ادیلآنوایقتزويخيراتتاعقاووبیدلآقیلیچتیعرليزقكانیم

اكمزراوخینیرالنالاغوأناخزکانچیدالوبعقاو

نیداراخبنوریبدنقرمسناتسروشکناخیرکذكنینفاكلابیب

یناخیاتغجونآاقیادکواوناخیجوجكنوسںبدناغلوبغراف

خاروانوریبتیاهنیبرکشلردهدازهاشویدليقنییعتاکتسوامزراوخ

نیدنرالكيبكنینهاشمزراوخادمزراوخادتقولوارالبدلوبهجوتماکفرط

اّمایدریارابناکیتیروغنودیرفوبجاحلوغمونیکنرامخ

یدریایشاتنیرقكنیننوتاخناکرتیساناكنینهاشمزراوخنیکترامخ

ربكآونیدنرونهاشمزراوخادخروایدریابيلقمكاحادجتروایئآ

یاكلیبیلاعتیراکنتینیباسحمیکیداریارابقيالخرادقملوانيدفارشاو

ریبهاکانرالیدریابوروتلوالفاغنیدنشدرکكنينكلفرالناملسملوا

بيلآیکشیاوتآناغروتادندلآكنینهزاوردبیلیکلوغمغیلتآهجيت

بواقنیدنترآكنینراللوغملوایشکكنیمزویهدایپویلتآرالپدتیک

رابغابناکیتمرخغابادریبخرفريبنیدنیسهعلقكنینخرواراليدتیک

یدرپا
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نيدراللوغمادرییلواراليدتعینیدنترآكنینراللوغمادغابلوایدریا

دانلوغمنیدنرطکیاهکانرایدرباابوروتبوقوبیشکبوک

كنیمزویلوامکیدلوبشورواغادنآراليدلاستآهغرالناملسمیسیتقوب

بولقنیدنترآكنيدرالآرالپدلکاکرهشبولوتروقیکنواشیبنیدیشک

اچاكجکیاهلحملوابيلاساتلحمنكيتهروتیترازواردلوغمبيلک

هراپریبكنینلوغمادناغاوبحابصراليدتیکبتياقباترواهغتواوبالات

راليدروتبيليقهراظنهغدعلقبیتراتفصادنفارطاكنینرہشبیلیکیرکشل

تیکیبزويشیبیکیبناکیتیروغنوديرفكنینهاشمزراوخدمحمناطلس

یجوجمیکراليدروکادتقولوایدروتبولوبنییعتهغهزاوردنالریب

بيليکبینالتآنوریبتیاهنیبرکشلناخیاتغجونآاقیادکواوناخ

یجلااكجناروأرالودازهاشیتراليدشوتبابقیایفارطاكلینجنروا

نامازکنوزوازکناسلوبلیابولوبعباتاکزیبمیکراليدتيآادراليدرابیی

لوبقیئآیقلخجترواساملوبمیساوهیلوارکذقاشوانالغوابولوب

مزراوخیآیيكنوسنیدنآرالبداکیانویوبهغتعاطاورالایدامليق

غرواراکلوغمرالبدریابوشورواهجهغبانخانیداتریایرکشل

بیبکیایرالودنکكنینتوتیداعباتشاتهغقاملاسهغقيناجنمادنفارطا

مکراليدالهاوخراللوغمادتقولوارالایداریاراتآبيلاسهغقيناجنم

نوجواقامالغابینوخیجیاغمرابوساكجناروااترالایاغالغابینوخیج

یلخخروانیدنیالوارالپدلکالرییرالغاببينالتآلوغمدالیمجوا

رالیشورواغادنآبیلآهغاترواینالوغمكنیمجوابملکبولوبرادربخ
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نوریبهجوچمهویداملوتروقیشکرمبنيدلوغمكنیمجوالوامیک

كلینرالودازهاشمکنوچواكنبلآرالبدامليبالآینحنارواراللوغم

یآیلییمکیدتشیاناخزكاجیدریابوشوتكيلتفلاخمكدناادنسارآ

مکیدرابیببتیآناتسروشکناخرالروروتیاهلیبالآیلحتروایدلوب

ورالنوسلیبمدقماکیررواینآاقیارکواناخیاتغجوناخیجوج

كنوسنیدنآرالنوسامليقتفلاخماکیرمریبریبورالنوسلوبعباتاکنآ

كنینیساتآردهدازهاشبیترالنوسلوبیوربورنوریبرالیهاشمزراوخ

یرکشلبیراقچنیدارآینتفلاخمبولوبعباتکیادکوابیتوتنیقیلراپ

بلآیاجتروارمألآرخآردیشورواغیتاقبیلاقوربورکرایاشمزراوخ

كنیمزوییقتراليدراقچهغارحمعیقلخمامتبویوقتوااکهلحمهلحم

شایونوتاخناوجوراليدلآبیتروروترنهلهاینیشکكيلویا

اکیرکشلینقلخاكزواسیدنآراليدلآنوچواقامليقهدنبیقتیرالنالغوا

مکرالایدلبقمکحویدکیتیشکتروتامرکیاکیشکریبرهایدلبقتمسق

نيذلآمجنخیشترضحمکروروتلوقنمراليدروتلواردلوغمرواكنروتلوا

دالهدازهاشنیدبیسلوایدریابولوبروهشمهغملاعیسدزاوآكنینارک

نالغوارالنوساملاقادنتسآقایآخیشراليدرابیییکهغخیشترضح

بتیآخیشترضحبیترالنوسلکبیقچنیدهعلقنالریبیرالقاشوا

رابمیرالراكتمذخوميشاتنیرقكنینمنمسامرباهکينممکرالبدرایی

خيشرالنوسلیکنالریبیکنوامکراليدرابییابتیآرالهدازهاشروروت

دنریپیکزویمکراليدنیآرالهدازهاشروروتپوکنیدنوامکراليدنیآ
نوسلمک

رردوهسهب
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كنیمراليدنیآردهدازهاشروروتپوکنیدزویراليدنیآخیشرالنوسلک

نمادقيلیشخبمکراليدرابیببتیآخیشترضحرالنوسلیکنوریبیک

ادنوکنامبیدمیامیدریارابوتسودوانشآنوریبیمامتكنینقلخوب

ادّلحملوایدبتنمسامليبارابنمونیارببالشاتیرالوبكوجیا

ریبخيشترضحرالپدلکبولویوقهغیسهلحمكنینخیشترضحراللوغم

دیهشیقتراليدرابيباكمتهجٔهجرد،نالریبیراللوقزوایلوغمهچین

كنینناخزكنچنوعجارهيلااتآوهللاتآاولاقراليدلوب

ناخزکاچیرکذلنینفاغرابغابر9ذمرتوبشخن

یدرابیيهغمزراوخیروهدازهاشكنوسنيدناغلبقرخاتمیرہنلاءاروام

یدلیکبشخنبوروتاددنقرمسراهبلوایدرابدنقرمسیزوایقت

رالیشوروابیتراتفصیاملوبعباتیقلخذمرتیدالیکذمرتنیدبشخن

رییراللوغمادتقولوایدليقماعلتقبلآیذمرتناخزکاچمالآرخآ

نمكنامروتلوایمیدنیآنوتاخلواراليدلیکبیلآاکكامروتلواینوتاخ

لواروروتادبقكيردرالپدیآرآیدبتناریاردیتخبہیایرکزیس

لواراللوغمروروتادمنيراقردنمروروتناقتويیارادیدنیآنوتاخ

یداملاقكولواجنگنیدبیسلواراليدلآیسردبیرابیاینبراقكنیننوتاخ

یدرابغاببیتوانیدذمرتناتسروشکناخرالددراییامنیراقكنینیمامت

رابیعماجدجسمزوییکیایقتكنیممیکیداریاكزوتغادنآغابادتقولوا

یلاهاكنینغابهلمحلایفیدریارابیمامحزوییکیایقتكنیمویدریا

دنیآیدامليقلوبقناخراليداليتناماابوروکیناخبیلکیسیلاومو

15
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هتبلاقلخوبادکيلكریتكنیئآیدریاكریتنیدلالالجناطلسمکنوجوا

رالشورواخيتقنالریبیقلخكنینغلبناخهصقلابيتروليقكيلتفلاخم

سیییبیسهعلقكنینغاببيليقماعلتقیقلخیقتیدلآیلخاببيليق

-هچینریبیناخىلوتكنوسنيدناغلوبغرافنیدغابیدلبقناسکینوریب

اّمایدلیکناقلاطیزوایقتیدرابییکیتسواناسارخنالریبردنایون

شوروایاملوبعباتیقلخكنینآیداریارهشطوبضمبعکناقلاط

هصقلارالیدالشاباشوروانالریبناتسروشکناخبيليقرایتیسیبابسا

نيدناغلبقرخاتمیناسارخناخىلوترمألآرخآرالیتشوروایآیلیی

بوكوبیدلوشوقهغیساتآادناقلاطبیلکنالريبتیاهنیبرکشلكنوس

یبرألآبیلبقشورواغیتقنالریبیقلخناقلاطبولوشوقاكريبریبرکشل

ناغروتامیاكاحمیایحراليدلبقدیهشیامیوقینیشکچیهرالیساب

ینباردنایدلکباردناادرألیدلبقناریوینهعلقیقتواچهغرالنالغوا

نایمابیدليکنايماببوتوابیلبقناریویاهعلقابوروتلواینیقلخبيلآ

هاکانراليدلبقرالاقيلهنادرمپوکوبوشورواپوکبیلابقهغهعلقیقلخ

ینالغوالوایدلوابیکرتقواهغیلغواكنینناخیاتغجادشوروالوا

بوروکیلاحلواناتسروشکناخیدریارويسبیاجتناخزکاچ

داللوغمرالكنوشوبايهغهعلقراللوغممکیدرویوببیقچرالدودنیدنغامد

نیدنوتاخوریانایویتخيكيلاكوغولوایقتراليدلآبوشوبايهغهعلق

زکاچرالایدلبقناسکینوریبریییهعلقوراليدرونلوایامیوقیشکریب

دولوبكامېتهعلقنامیینعییدیوقغلابوامیایتآكنینهعلقلواناخ
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نالريبنیدلالالجناطلسكنینناخزکنچ

یفاقاچاقبیچکنریلنیاوسلنسلنینآویفاقشوروأ

یادوبسونایونهبجنیدنوکنوسكنيندمحمناطلسناخزکچادتقولوا

نملیابیرایبینككلمناخدادناییقرتراجفوطورداہب

نيددعلقبيلاسشوروایامنانیاهنیزوسكنینآراجاغوطیدریابیلاقبیت

قولجنوقروقنیدناخزکمچنیدببسلوایدریابولوابیکتقواناقتآ

بیتشیانیناكلیکنینزغكنیننیدلالالجناطلسادلحملوایداریا

هنادرمكيبمودتیباکكلهدنبمهنممکیدنیآبیرامیبیثکهغناطلس

وناتسجرغونینزغنوچواطایتحامهناخزکاچوبیتردنوسلوب

واقلموكجكتونایونوقوتوق(*یکیشهنیراللويكنینلباکولباز

كنینواحملقیداریابیرایعییثکكنیمزوتوابيليقشابیواجتراتوأ

مکیدتاشیانایونوقوتوقشمریارولوبكامیتیجوغليقلزهیسیعم

باغلبابیتروروتارابهغقاملوشوقهغنیدلالالجناطلسكلمناخ

نیاشوروااتریایدالیباشورواهمیکیدنویادناغاوبماننیدنوکاوس

یدلشوقبیرابهغناطلسابوروبیلهجيكلمناخیدشوتهجیدبیت

نايلاوبیلیریآنیدنایونوقوتوقنوریبرکشلهراپریباقلموكجكت

رکشلپوکنیدلالالجناطلسیاغلآمکیدریانيقيبابقینسهعلق

كنیمنیدنلوارقكنینراللوغمبیرابنايلاوباغلیاكنوسنيدناغاوشوق

یدلشوقهغنایونوقوتوقبیلکبیچاقیناغلاقیدروتلوابیلآیثک

یکنش(*
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بوتیزوابيليقلوسیکلمنیدلافيسكنوایکلمناخناطلس

بالغابفصیقتراللوغمیدلیکاکيتسواكنینراللوغمباسيبولوم

زآیقتراللوغموبوکوهدایپمامتیرکشلكنینناطلسراليتشروا

كنینرالتآباسیایشیکنیدلاشونیدزكکرالماشخاراليتشرواهچهغماشخا

اقشوروأبوروتاتریابيليقواسيادنرألاقرآبیکربکیتسواكنینرالدويتو

نیرالنیاناكسیاكلینرالوبیرکشلكلاننیدلالالجناطلسراليدراب

مکیدروقجتنیدلالالحناطلسراليديتىلاجاقبیتیدلکیکاموکیاملاب

بيتكربنیراللکتوکكنوسنیدنآكناهقروقروروتبيليقهلیحراللوغم

رمألآرخآراليدلآاکرییاتروایبرأللوغمیقتراليدلبقهلمحهبترمریب

یکیشیدلوایشیکپوکنیدراللوغمرالایاچاقویدامليباروتبيليقتقاط

بينالقجآناخزکمچیدليکهغیشاقناخبيجاقنوریبیئکزآوقوتوق

یدشوتاکیویابتياقنیدلالالجناطلسیدلوبلوغشمهغقامروتشغیبرکشل

تآریبادناکورویبوشولوبىنآیدریابوشوتهیلواپوکنیدرأللوغم

كلمناخرایدشوروأكلمنيدلافيسنوریبكلمناخنوجوا

ناطلسیدليقضرعهغناطلسیدروانالریبیئمهغيشابكنیننیدلافیس

یقلخیلقنقهچراببينالقجآكلمنيدلافيسنیدببسلوایدامریپنیساروت

ناطلسادقاواراليدربیورویهنیریغتنامرکبولوزوبیدعبناریا

اروتبیتشیانیناغروتالیکنالريبكيرچزسناسكنینناخزكاچنیدلالالج

هملکیقتناخزکاجیدتاکبیریمرارقیکاجکنیدنيوسدنسیاهلیب

یلاکتمکنیدلالالجناطلسمیکیدلآربخادنآیدرابنینزغابوروبزودنوک

"رها-
(بلو
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اکیلدنسباغلیابویوقمکاحهغنینزغروروتبولوبنوکسشیبنوا

روروتبیتنیاتوایساتریابيليقنییعتنیرالديکمهناطلسیدراب

روروتاتکبوتوایسانریااسلیقربصهمینوبمکیدروکناخیدریا

تروتوتاقجوایدلبقهطاحایایفارطاكنینیرکشلكنینناطلس

توامیکیدروکادناغقچباتفآناطلسزآكيجاتوبوکلوغمتاق

كنوروکاتوتكریتیناطلسناخزکمچروروتادنساترواكنینوسنوریب

تآاليراتوکهبترمريببيليقلوامیاینواحملقروتوقوواحملقراتوابیت

نوریبیشاکزوییئآشیبناطلسرالبدراتوکنیلوسوكنوارالیدلاس

رکشلپوکلوشهجاکشوتاتنیداتریابيلاساتآهغقايوبوهغقایلوا

رالبدلآاكرییاترواراللوغمرخآیدلبقرالاقيلهنادرمبوشوروانالریب

بوتوأبوشوتهغایردنیدرورضرالایاغلبقرکتسدمکیدریانیقی

رالنیسحتپوکهنيرالشیاناغلبقكنینناطلسناخزکمچیدريبیوروی

بيتنوسغوتغادنوشهسغوتلغوانیداتآمکیدنیآهنیرالنالغوابيليق

نایونیابرودیقتراليدلآنیسهنیزخونيقاشوانالغواكنینناطلس

كينناتسودنهیترالنآیدراینیدایناکدنینناطلسینیونالبنلرب

لوشناخزکبج.راليدلکبتياقیاهلیبرثاوربخبیرابهچهغیمیراب

هغیساچراببيلآینرالاتیالویغادبناوجوفارطابتياقنيدریی

لکینناخزکناچیدالشيقدنقرمسیقتیدیوقرالمکاح

یرکذكنینفاكلابیبرکشلنیداینیکكنیندمحمناطلس

نیناكکبیجیکنیوسومنيددمرتناریایناکزآكنندتعناطلس

بیتشیا.
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راجاغوطورداہبیادوبسونایونهچابوروتبابقیناخلیبیزوابیتشي

هجنوغاملآیادتعناطلسبوشوقینیکكنیمنواهغیسیاقرهینتارقفق

نامابیقاباكرالزیسمکتيالورھیدرایلییبیتكنامروتادرییچمه

نالغوابوروتلواینیرالزوااسامنقابیسیسیاقرهاكنيريبناماهسالیت----

مکكارکهچهغالییجواكنورديوکینیرالرهشبیلاقریساوهجملواینیقاشوا

موغرابهغموترویزواایامروتادنوممهنمیاغباتماجنارسزکایشیا

زیسیاغرابهغتشدنیدلويلوأكنوسنیدناکتیبرکنیشیازیسروروت

نیدنآبیرابغاببوتوانیدایردبیلآتصخرنیدناخمهرالكيب

تعاطاراهظابیقچبيلآرالشکشیبیقلختارهادناغراباکیيالوتاره

یوروبیراسدّمحمناطلسیاملوبضرعتمیقتنایونهيچراليدلبق

بیلکهغتارهیداریابیلاقكنوستارقنقراچاغوطاّمارالیدريب

نیدرورضیقلختارهراليدلاسشوروایدامليقلوبقنیزوسكنینرالوب

بيرابیرکشلیدلوابيكيتقواناغآنیدهعلقهغراجاغوطراليدشوروا

هغرالآیلیاهواسراليدتييهغهواسكنوسنیدنآیدلوشوقهغنایونهمج

بعتكنيلاملاقنيدزميلويمهرالوبراليدالغابینیرالدزاوردیامليقتافتلا

بوتوتهرخسمبيليققیلزیسلقعیلیاهواسرالیدريبیورويبوتوا

بابقنوکجوابلکبتياقبينالقجآمهرالوبراليدريباكوسیبرأللوغم

راليدوروبروباشنیقتراليدرقیامیوقكریتیشکریپبیلآیاهعلقیجنوتروت

بیتوانیدوسیئکكنیمزوتوانیدلوغممکیدتشیادتعناطلسادتقولوا

سامكارکهسرمیناکزوانيدناطلسبیتروروتالکكمتدابوقرب
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ادیشاکنکبیرقاچینيرالكيبناطلسكنوسنیدناکتشیایاربخوببیت

یدتاکیراسقارعیزوابیرامییهنیسهعلقزدنراقنيقاشوانالغوا

نيرالكيبهچینربكلملاًايضوبتاكىلاعملاوبانیدلاماظنوكلملاريغ

یلغوایدرابنیوزقبوتوانیدیریزواادیدیوقهغیطبضروباشن

الکكنینیسانآیدریاادتآنوریبیئکكانیمزوتوانیدلانکرناطلس

یننیدلاثایغناطلسیلغواریبهنيوبیقچوشراقبیتشیانيناغروت

یادوبسنالریبنایونهيچادتقولوایدرابییهغرذنراقنالریبیسانا

یدرابیییشیکاکيرالكيبناغيوقكنیندتحمناطلسبیرابروباشنرداهب

ناطلسبیرابمکراليدتيآبیرایییشیکجوانوریبرواشکشیپپوکرالوا

یلیتروغیوانایونهيچروروتیکنلنمنرالآتيالورالنوسلیکبيلآیندّمحم

وبینومضمیدریارابیناشنناكریبكنینناخزکمچیدريبطخنوریب

هسلوبعباتاکنممکمهروروتبیریباکتمیملاعىلاعتیادخمک

نوریبیتاشوانالغوابولوبتسینیزوااساملوبرکاراتييهغتلود

كنیندتعناطلسبیلآیجرجتنیدروباشنیقتیدريبمهیبآراتیی(هیلوا)

نیسهعلقبوروتلواینیشیکپوکبیرابناردنزامنیدنآیدتاکنیدیلک

اسارچوامکمهادلويلوابیریکهغیلوینیارفسابیلبقناسکینوریبربی

یسهعلقلالبابيليقناسکینالريبریینیناغاملوبلیایامکیتهغیناغلوبلیا

یدرابیرنیدنآبيليقلابقیدریاادنآیساناكنیندتعناطلسمیک

هاشمزراوخیدليقكيتهلريبريبنیسدعلقبیریقنیسینکبیلآینایر

بیشاکنکیساجرابرالدلیبیامباترییهغراروتبیراببیتشیایربخوب

|
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یرالینیکیغادیئابیدتاکهغزدنراقیاملیباروتادرییچیهنیدنجنوقروق

هغلوغمهراپرییادناغروتارابهغزدنراقیدتاکهغفرطریبیسیسیاقره

زدنراقبيجاقبيكيتقواهغیتآنانیندتحمناطلسبوشوروابارچوا

نیدیئکروالوغمیدلوبهجوتمیراسنالکیامروتمهادنآیدراب

بویوقادزدنراقنیرکشلهراپسیبراللوغمیدلوبشورواغولوابتيب

یوکیلییبیرابنالیکدقعناطلسیدتیکنیدیکكنیندّمحمناطلس

مزلقنیدنآیدلوبفلتیسهنیزخادلوبیدلوبهجوتمهغدرادتساابوروت

نوكلوایدامليباروتادنآیدراباکیسجربزجنوکسبانیدنآبیرابهغیسایرد

زدنراقبتياقیامباتیناطلسبيرابمهراللوغمیدنکبیقچناطلسمک

بيلآیدرياادنآینیقاشوانالغواوینوتاخهجينریبكنینناطلسبیلیک

ادراليدرابکنآیدرباادنسهعلقلالیایرالنالغواكيملابيليقریساوهیلوا

ساملوبمکرومغيجمهاچاکمدوباتنیدینامزمدآمکرالروتیآراليدابق

رالاسروتلواراللییقلخمکراليدریابيزاقرالدیاقسورالضوحهچنآیدریا

دتعناطلسیتلودكنینناخزکمچیداریاساملوبجایتحاهغوسیداریا

شیبنوارخآیدامغابرومغيهرطقریبنیدیلکنكنینهاشمزراوخ

هجبیاجنیدلارصانیریزودایندتعنطلسیدناکوتیراوسادنك

رالليسمکیدغابهجنآیدريباغابرومغییعاسناتروکبیرابیانایون

ویریزورالیدلآردلوغمیدریارابمکرهاوجوهنیزخیدلوب

ناخزکاچراليدرابییهغناخزکنجیایرالنالغواویساناكنینناطلس

نیدنروابیتشیایربحوبدمحمناطلسیدتاروتلواینیرالنالغواویریزو

بتك
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نوعجارهيلااتاوهللاتایداملکهنیزوابتياقیتیدلوبشوهیببتک

نالیبهعقاووبراليدموکنوریبینوتیقتراليدامہاتنفکادّلحملوا

كنیندتحمناطلسیدلوبعقاوادییینوایقتزوبیلآخیراتیلیی

ناجیابرذاوناوجتكنوسنیدنآیدریالییریبهمرکییتیلهاشداپ

نیدیحامشبیرابهغناورشكنوسنیدنآبيليقبارخبیلآینییالو

مکراليدنيآبوتوقروقنیساکروابورؤالوانیسیریببيلآیجرڅنوا

اكرألزیسقاسليقهناكرکیشادلويرالزیکناسامالشابناریبلوبیشخبینزیب

راليدورويبوتوانیدنلوبدنبردبیتالشابهغرالنآبیتزیمرولبقیوش

راليدریابوروتبوتوتینیراللويكنینرالآ(*رالنالاوقاجتادتقولوا

زمیشادنيرقكنینزیبمکیدتیآبيرابیییشیکهغفاجلارداہبیادوبس

نوریبكنینزیبوكنامريبكاموکهغرالنآروروتقلختایریبنالازیسروروت

كنینرالوبیقترالقاچپرالددرایلییرالشکشیپپوکبیترالكنيليقتقفاوم

كنوسنیدناکتکكاموكراليدلیریآنیدنموقنالابتیالوبقنيرازوس

یراسسوریلیاقاجتراليدلبقریساوهیلوابیریقبوشورواراللوغم

یرالآراللوغمرالپدلکاکیتسواكنینراللوغمبيلآكاموکنیدنآبیراب

هجاکنوکنوا(بیت)یدچاقبوقروقرالفاجتیدچاقبیلبقرکمابوروک

هجکنوکیتیبابوروتبتياقراللوغمكنوسنیدنآرالبدواقنیدینک

رالدجملواپوکبیرقبیساببیلیکبلاغراللوغمرمألآرخآرالیشوروا

بوکبیرابکیتمذخكنینناخزکاچهلیبقيلمرخولاحتاوخبيلآ

نابونالا(*

16
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ضرعیایرالشیاناغلبقكنینیرالزوابیلبقشونروکبیتراترالشکشیپ

بوکبیلبقرالنیسحتاکیرالشیاناغلبقكنینرالوبیقتناخراليدلبق

یفناخىلوتناخزکنچیدريبراللاغروبسورالماعنا

ناتسروشکناخیرکذكنینیناكرابییاکیتسواناسارخ

یلوتیدرایباکیتسواناسارخیکناخىلوتكنوسنيدناغلآیغاب

یشیکكنیمناسکسیریبنیدنواكنینیرکشلكنینناخزكنچناخ

اصوصخیدربارومعمبعکناسارخادتقولوایدنالنآکیتسواورمنالریب

كنینتمعنولامیرالناقهدكنینوممکیداریارومعمغادنآورم

راتوتقترآنیدرألكیبورألاهاشداپیبرألزوانیدنرورغكنینیکیلپوک

بيليقمکاحادورمیناکیتكلملادحمدمحمناطلسادنامزلوارالیدربا

نیدببسلوایدلوبرداصهانکمیبنیدنسیکعكنینكلملادجمیدربا

یناكيت.كلملااهببیراقچنیديکيلمكاحكنینورمیئکلملادحمدمحمناطلس

كنوسنيدناغرابقارعدقعناطلسكلملادحموبیدلبقمکاحهغورم

كنینیرکشللوغمهاکانیدریارورويبيرابهغیتمذخكنینناطلس

هغیمکاحورمدتعناطلسهسریایدلوبعیاشادقارعیناکلکناسارخ

نوریبكنیئآهسلکانرکنوتسوایرکشللوغمتقورهمکیدراییقیلراپ

مدرمقیلراپلوابیتكنیریباکپآینورمبولوبلیااکنآكنامشوروا

یامروکتحلصمیقامروتادورمكلملاءاهبكنوسنیدناکلیکهنیمکاح

قرفتمهغرالتيالواکرواقلخهچبریبویدلابقبیرابهغیسهعلقرازاب

ادتقولواراليدلاقادنجیاكنینورمقلخناکیپیلجاهجمریبورالبدلوب

یلوت
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كنیناورمنالريبميظعرکشلرادرسیکیانیدنرکشلكنینناخىلوت

نالریبقلخمامتمالسالاخیشیبیانكنینكلملاءاهبیدشوتبیلکهغيفارطا

رالنایونراليدريبلامبولوبلیابیروکینرالرادرسبیقچنیدهعلق

ناطلسادنامزلواراليدتکبوتوانیدورمپولوبیضارهغلاموبمه

ادنیسهشیبریبكنینورمیدربارابیسیچغابناکیتنامکرتاقوبكنیندمحم

بیقجنیدهشیبلواكنوسنیدناکتیکیرکشللوغمیدریابوتاببونوشای

نیدنآرالبدریکاکسجیاكنیناورمبيليقتقفاومنوریبرالنامکرتهچبریب

كنیندّمحمناطلسوكيجاتوناکرتناغسوبوناغجاقادرییرهكنوس

نیرکتمذخبيليغييهغیتاقكنینناکرتاقوبیناغلوبنیدنيرالركون

یدلوبیراقشاتنیدتیاهنوّدحیرکشلكنیناقوبرالبدالغاباکیرمآلیب

تلحرهغاقبرادنیدانفرادادنوکسبأهریزج(دمحم)ناطلسهکیتقو

بینمیریجنخسیبكلملادجمیکاحیکلّواكنبورمكنوسنيدناغلبق

كلملادحمنیدنقوذقبامکاحنامکرتاقوبیدشوتبیلکهغورمنیدقارع

نوریبهلیحریبكلملادجمكنوسنیدنوکهجينریبیدامزوكريکهغورم

یقلخعيمجقیلشاباقوبكنینورمیدلاساکيچیاكنینورمینيزوا

هغلوغمیقلخسخرسادتقولوارالودراتوکمکاحبولوبعباتاکكلملادمحم

ادسخرسینیمالسالاخیشكنینسخرسراللوغمیدریابولوبعبات

هجيامیبنیدكلملادجمیمالسالاخیشكنینورمیداریابيليقمکاح

كنینكلملادحمیدرابیيهغيمالسالاخيشكنینسخرسبیلبقرالاتیاکش

اکكلملادحمبيلآیطخبوتوتیایسیشکكنینمالسالاخیشیرالرادار
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نیدتقایآبوتروسلوایمالسالاخیشجاکروکیاطخوبكلملادحمرالیدرابيب

یکاحیتکوسدلانورمادلاحلوایدتالشاتهغوسراہجبیتروس

نیدرزابیدریابيباترکذبیتیدلابقادنیسهعلقرازابهکكلملاءاہب

ضرعینیتاعقاوكنینورمهغیرالارمالوغمبیرابناردنزامبیقیج

عباتاکریسینیقلخكنیناورمبيرابنمكنوشوقرکشلاكلممیکیدلبق

نیاريببيلآقیلجتارنوبقیلنوترابنیدنشابویاادلییرهبيليق

یلییکنآبيليقلوبقییزوسكنیئآیرالارماكنینلوغمهسریایدیت

لوغمكانیمیایبكلملاءاہبرالیدرابيیاکیفرطورمبوشوقیشیکكنیم

كلملادمحممکیدتاشیاادنآیدلکاكرييناکیتناتسرهشببنالتآنالریب

بیتزوروتبوروتلوابولوبمکاحنالریبیشیکكنیمناسکسادوم

اديدرابيبطخاکكلملادحمنیدردنلقریبنالريبلوغمریبكلملااهب

ینممکروروتلوایسیشخبساملوببوشوروانالریبیرکشللوغممکیدتیآ

بیتكنيلوبعباتاکزیبهتبلا(نم)روروتارابنالریبلوغمكنیمیتیب

كنینطخوبكلملادمحمراليدريباکكلملادمحمیطخبیلکهغورمرالآ

ادلويرهیقتیدنروتلواینیشیکیکیالواكنوسنيدناغاوبعلطمهغينومضم

ینربخوبلوغمكنیمیتیبناغروتالیکنالریبكلملاءاهبیدیوق.راللوارق

كنینراللوغمراليدناکبتياقیرالزوابوروتلوایكلملاءاهبجاکشیا

یرالقلخیشخبكنینومكلملادمحمكنوسسیدناغياتنیکستیربخ

هیوماادتقولوایدلوبلوغشمهغقامليقترشعواکكمجتلابارشنالریب

بیلکهغورمنالريبرالنامکرتهجیبریبناکرتنیدلارايتخایکاح

اكاكلملاسلجم
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رالشیمرباالکنوچواقاملآبابقینورمیرکشللوغممکیدنیآاکكلملادمحم

مههغورممامتمکكرکیدلکهغهیومایسرابرابدنینرکشللوأ

هغبابسالابققلخمکیدرویوبیدلوبناشیرپبجتكلملادحمرالایاكلک

ناکرتهجینریبهببتياقنیدورمنیدلارابتخاورالياغلوبلوغشم

غولواریبادنسارآكنیناورمنوریبیرکشللوغمبيليقتقفاومهلریب

كنینرالنامکرتبیلیکیشکزویزكسنیدنرکشللوغمیدشوتادنيوبكنینوس

بوروتلواینقلخببلقجاراتیاهلحمرثکاورالبدلاسلواچهنیسهلحم

ینسخرسودرویبآوایاسنناخىلوتادتقولواراليدلبقریسانیرالیضعب

ادنشابكنن(یآمرحمبيلآیایلاتیالوهچینریهبدنانناسارخو

بابقینورمبیلکناریبرکشلزيسدحادزكسنوازوبیتلآخیرات

ادتعاسریبیقتیدلاسشوروأبيقيچرکشلنیدنجياكنینورمراليدشوت

رمآرخآرالیدشروانوکریبیمرکیراليدروتلواینیشیکكنیمنیدلوغم

بیتراتهغيشابنیناغلاقبولوبهدایپبوشوتنیدتآبینالقچآناخىلوت

راليدروكوبنیدنترآكنینناخلوغممامتیدروكويهغیسهزاوردكنینورم

یدریایشیکكنیمناسکسناكورويبوشوروابیقچنیدورمادلاحلوا

فصزوییکيافصزوییاهعلقراللوغمراليدریکهغهعلقبجاقیساچراب

هراچچ:ساملوببيليقتمواقم.اكرکشلوبمکیدروکكلملادحمراليدابق

بیتمودلوبعباتولیاسمیدرابیییجنياهغناخىلوتبولوب

بيراببيقيچنیدهعلقنوریبرال)شکشیبابوکكلملادجمكنوسنیدنآ

یلیا(*
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ینیسهنیزخوینیلام(R,كنینرهشنيدكلملادحمناخراليدروکیئاناخ

رهشكنوسنیدنآیدلبقلضحماکنآینالوغمزوبیکیایقتیدلبقبلط

نیدرہشیقلخادنوکتروتیدليققيلراببعتكنيراقيچهغاركسعینیقلخ

بيلآینیشیکزویتروتنیدیشیکكيلرنهرالبدلوببیراقيچهغارحم

اکرکشلینیساچرابقاشوانالغواونوتاخوریااکزوانیدنآراليدلاق

ناکیتهنیزوایشکمهیدکیتیشیکزویتروتهغلوغمرهراليدلبقتمسق

نالريبرالناويدهچبریپناکیتنیدلازعدیسراليدروتلواینیسدضح

ادارحمعراليدلآهغطخیارالیشکناكروتلوابیراقيچنیدنچیاكنینورم

بيلآهغطخادنوکجوانوایرالناکلواهدنفارطارہشهقشابنیدناکلوا

هصقلایداریاینکكنیمزویجوایقتكنیمهبترمكنیمرالیدلوب

غادنآینیرالترامعوینیسهعلقكنیناورمنالریبیمکحناخراللوغم

ریمانیدنيرالرباکاكنینورمیداملاقهناشنچمهمکراليدلبقناریو

بیسوببیچاقیدلبقمکاحادورمیئآیدربرابناکیتنیدلاءایض

هغرألآیناکیتسامرابوبیتكنوروتلوابيکیانیکیانوریبقلخناغلاق

یدلوبناورکیفرطروباشنببنالتآنیدورمیزوایقتیدلبقهغوراد

كنيمكيلاادنيغرقیقتیدلغيبقلخادورمهبترمجواكنوسنیدنآ

فلتینفاغرابروباشنناخیلوتیدلواینیکكنیمشیاتلآ

دوباشنیدلکروباشنبينالتآناخىلوتكنوسنیدناغلآیورمیىرکذ

یدامریبناماناخرالیدالیتنامابیرامیبهغناخیناریغتیقلخ

یدلبقماعلتقینیقلخیقتیدلآیروباشنبيليقشورواغولوایقت
"،متاخ

الود
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ینیشیکكنیمقرقروییلییكنيمكنیمهقشابنیدنالغواشایونوتاخ

یرکذلتینفاغرابتارهلبینناخىلوتراليدرولوا

هغتارهیدوروباکیتسواتارهكنوسنيدناغلبقبارخینروباشنناخىلوت

رباکاكنینتارهبيليقیمٹیایسیرکونغیلتآروبنزكنوسنیدناکسیبنیقی

نالغوابولوازکبزوااتكنلوبلیااکزیبمکیدرابیيبتيآهغيرالفارشا

كلمنيدلالالجناطلسادتقولوایاغاملوبریساوهیلوازكنيرالقاشوا

نیعتاکنآینکنایمزوببيليفمكاحادتارهیناکتدتحمنيدلاسمش

یدروتلواینیسیجثاكنینناخىلوتدّمحمنیدلاسمشكلمیدریابيليق

یلوتیدلوبلوغشمهغقامليقرایتینیبابساشورواوقیلرادهعلقیقت

یتارهبيلكبينالتآنالريببضغبیتشیانیناکروتلواینیچلیاناخ

هغينرواوسرالئاقمیکیدلوبشورواغادنآیدلوبشورواںوکییيیدابق

یئوکیجنزكسیدلوایکینزویییيیقتكنيمكنینںاخىلوتیدقآ

موجنمهیرکشلكنیندّمحمنیدلاسمشكلمیدلکبیلبقمومجمراللوغم

كلمادشوروالوارالايدلبقشورواغولوابیقچنیدهعلقبيليق

یشکزوییکياناخىلوتیدلوبدیهشبیکیتقوااکدتحمنیدلاسمش

بيلآینیساغلوتنیدنشاببيلكبیاجهغیسدزاوردكنینتارهنوریب

نمكنلوبهاکآوكنلیبیقلختارهیدنیآبیرقجتهغقلخیغادهعلق

نالغوایاملوازكتزوارکآنمروروتناخىلوتیلغواكنینناخزکنج

كنروکینمبيقيچنیدهعلقزيكناسیتنیالوبتغارفیاملوبریسازکنیقاشوا

كنینلامناغروتاریباکسیدلالالجناطلسادلییرهبولوبلیااکنمو
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تارهكنوسنیدناکتشیاینزوسوببیتكنيريبهغناخزکنجینیمیرای

زیمساملوبلیایقلخنیدلالالجناطلسرالودلوبقیرفیکیایقلخ

یرالزوابیجآیرالدزاوردىقلخرہشاّماراليدبتزمسامریباکنآیهعلقو

ناطلسبیریکاکرهشمهناخراليدروکینناخىلوتبیراب

كلینیقلخرهشیقتیدرونوایمینکنانیمکیانوأاكيننیدلالالج

نيديرالمزالمزوابيليقمکاحیناکیترکبوباكلمبالشغابییهاتک

ادیدلوبهجوتماکانرطیساتآیزوابيليقهغورادیلوغمناکیتیاتكنم

نوریبرکبوباكلمكنوسنیدناکتکناخىلوتیدلوشوقهغیساتآاداناقلاط

كنیننایمابنالريبنینزغادتقولواراليدروتلوابيليقلدعودادیاتکنم

كنینیرالنایونكنینناخزکمچنوریبنیدلالالجناطلسادنسارآ

نيدراللوغمبوروتسابناميرالنایونیقتیدلوبشورواغولواادنسارآ

ناسارخونارعوقارعمامتشوروالوایدربابولواینکپوک

ناخزکمچمیکیدلبقلایخغادنآقلخیدلوبعیاشادرهنلاءاروامو

تارهنیدهجولوایاكامليب(الوب)وربورجيجنالريبنیدلالالجناطلس

نوریبناخزکمچابوروتلوایناهغورادیاتکلمنوریبرکبوباكلمیقلخ

ناخیاربخوبراليدلبقمکاحیناکیتنیدلازرابمكلمراليدلوبولب

یقلخلوانیسارکامیکیدنیآیدلبقضارتعاهغناخىلوتجاکتشیاناتسروشک

بیلکیقجآبیتیدریاساملوبرالدنافغادنومیدرباكناسروتلوا

یدراییاکیتسواتاره(R.نالريب)یشیکنانیمناسکسینایونیاتکیچخلیا

بينالتآنایونیاتكيجنیایدبتكنامیوقكریتینیشکریببيلآیتارهیتن

بيلك
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راليدلبقرالشورواغيتقهچاکدوکیالآیقلختارهیدابقینتارهبیلک

تروتكنینهعلقرمالآرخآیدلواینیکزسناسنیدرفاکوناملسم

ینهعلقبوروكويهغهعلقیشکكنیمیمرکیبنیدنفرطرهكنینیفرط

ٔهجردینیشیکكنیمزوییلآكنيمكانیمراليدلبقماعلتقیقتراليدلآ

ناسکینالريبرییبيليقبارخینیسهعلقكنینتارهراليدروكلییاکتداہش

یشکریباکازوانیدنآیدلاقكریتیناكيشيبنواادتارهراليدلبق

نالریبیرالنالغواوینیالنینناخزكنچیدالاق

یرکذكنینلفاغلیقشاکنکینقامتياقهغفاتسلوغم

یسیضعبكانینرالنمشدبيلآمامتینیتروبناروتنوریبناریاناخزکبج

یدلوبتسپیبصغورهقكنینناخكنوسنيدناغچاقیسیضعبوبولوا

زکاچبولوبواییقلخیاتخمکیدلیکربخنیدیفرطیاتخادلاحوب

وینیرالنالغواجاکنیایاربخوبناخبیتیدرویوازوبنبدناخ

اکیرطنارکاوتسایناخیاتغجیتایدلبقشاکنکبیترقاجیایردارما

ینیادکواویاغتقهغلوقبیاتیکنیدلالالجناطلساتیدرابيي

یاغلبقبارخیایتروبكنمننیکتکبسدومحمناطلسمکیدرامیبکیفرطنیئزع

كنینیساتآنآاقیادکوایدلوبقامتياقهغیتروبناروتیزواناخزكاج

بیلاقرخاتمیبیترویكنیننیکتکبسدالوابيرابنینزعنوریبیکح

بارخیارالاترویلوابیرابنارکمیقتناخیاتغجیدیاقهغناروت

ربخچیهنادنیدلالالجناطلسبیلاقریساوهیلوایقلخبيليق

لنینناخزکانچیدنیاقاکیفرطدنقرمسودنکشاتواراخبیامبات

17
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ادنتقوراهبناخرکاجیرکذلبینفاغتياقهغیتروینوأ

هغورادومکاح(*هغرالهبصقوهغرالتيالویدتياقاکیفرطیرویروا

ناکراييهغفارطاویدليکهغاراخببوتوانیدنيوسوماهلبقهليقنییعت

اراخبناتسروشکناخرالیدلوشوقبیلکمامترالنایونورالددازهاش

رالكنيرابيیینیشیکدمشنادرییاكلممیکیدنیآبیرایییشکهغیقلخ

فرشایضاقیقلخاراخببيتنمروروتیاروسرازوسهچینرابنیدنآ

مکیدروسنیدرألآناخزکجرالیدرابیمیظعاوریبهنينالریبناکیت

كنینیادخرالناملسممکراليدنیآرالآبیترازيسناملسمكوجيبرازس

زکاچروروتدننامیبولثمیبوروروتریبیادخرگروروتیسدنب

كنینیرکترمغیپراليدنیآیقتونمرولیبریبیایرکتمهنمیدیآناخ

هغرالهدنبینیهنویبیرماكنینیزوایلاعتیرکنتروروتیسیجنیا

یدلوبلباقمهاكزوسوبناخزکمچرودوتبیرابينوچواقامیآ

زمرولبقكيلهدنبهغيركنتزیمروقوازامنتقوشیبادنوکرهكنوسنیدنآ

تقورهینشآیآريبنواكنوسنیدنآیدروکیشخبمهیآرالیدبت

مهینومرالیدبتزیمسامیبشآزودنوکایآريباّمازیمرییقاسألهاوخ

رکارولوبیویاغیلتآةكمكنینیادخكانوسنیدنآیدروکشوخ

یداملوبلباقاکنآناخزکاچراليديتزیمروراباکنآاستییزمیتوق

بیلاقصیصختیرییریبروروتیترویكنینیادخملاعمامتمکیدتیآ

كنیناراخبویدريبتصخرهغرالآكنوسنیدنآیدیتروروتینقامراب

-- . وتهک - - * ہملکٔهزالإ،..هغرالهعبصمورالوادلوب)-

یلاعا./**(م

\ :مایا
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نیدنزويتيانعمهناخرالیدالیتیقیلرابنیدناخیسیلاومویلاها

تشدیقتیدرابدنقرمسنیداراخبیدريبیقیلرابناخرتهغقلخلوا

مامتزیزعدنزرفمکیدتیآاديدرابیییجنیاهغناخیجوجهغقاجت

اکزمیفرطكنینزیبینیرالروناجكنبنتشدیقتليغنالتآنوریبكنیرکشل

رالددازهاشمکكودریابتيآادلّوازمياغلبقراکشاتلکروتلکبواق

یجوجیدریابيرابيببتيآناخزکچادناغرابکیتسوامزراوخ

رالنوسامقچنیدنمكحكنینآبيليبمدقماکیرالزواینایادکوایاتغجنوریب

دوبكينناخكنوسنيدناغلآینمزراوخناخیجوجنیدبیسلوابیت

اکیرواینیلیامامتكنینتشدبیرابقاجتتشدبيليقسوماناکیزوس

یسیجنیاكلینیساتآمکیدریابوروببالشوقوباوآبیلاقرضم

مامتناخیجوجكنوسنيدناغابآنیریزوسناغيآكنینیسانآبیلک

بیلکبیلاسهغيدلآنیرالروناجمامتكنینتشدبینالتآنوریبیرکشل

تآكنیمزوینیدنآویدتراترالشکشیپپوکیقتیدلوشوقهغیساتآ

وقوروتیکیمیمرکیوكوکیکیمیمرکیكنیئآویدلبقشکشیپ

یجوجمهناخزکمچیداریارابیچیکیمیمرکیوارقیکیمیمرکب

نیریشیشخپاکیرالینیاناخیجوجیدلبقرالاتافتلاوتیانعهغناخ

ینخينوریبرالودازهاشناخزکجكنوسنیدنآیدليقرواقیلنابز

لاحتاوخابوروکنیرالقاشوانالغوابیلکهغیترویزوابيليقرالراکش

رالتحيصنبوکنیدیجملعمترویهغناخیجوجكنوسنیدنآیدلوب

یراستشدبیآنیشاکنکكنینیرولبقكوجینكلیاوهغويبیلاق
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نوریبیرالیبااكجناروامکروروتبتیآغادنآادیدیشرخیراتیدتازوا

یجوحنوجوایناكيتنوسامقچنیدنلبتكنینیارکواناخزکمچادناغراب

دانوسنيدناغلآیجنروانیدبیسلوایدریابيرغآیکنوکكنینناخ

هغتاملآیرالاترویوبدرقشابوراحموراغلبوسکرچوسوروقاجنآ

هغناخیجوجكنوسنيدناغتباقهغیترویزواناخزکاچیداریالوغشم

هتسخناخیجوجادتقولوابيتنوسلیکیدرالیییشیکهبترمهجیتن

خيتقیامنانیاهنيرذعناخزکنجیدرابییبنیارذعیدریابولوب

یدشوتاكريبىلوآریبیدریااراببوجوکنوکریبناخیجوجیدیرغآ

راليدریایورویبالوآرالواكنالوآمکیدرویوبهنيرالكيبهتسخیزوا

یجوجبوروکیرالوبیدریارابهغیتاقناخزكاجبوتواتغنمربمک

ناخزکاچكنوتسنیدنوکهجيریییقتیدنکبیلبقلایخاکریبیناخ

لوایدروسنيقيلهتسخكنینناخیجوجناخزکنجیدرابهغیتاق

رورویباوآوآادریینالفميدامليبنیناكریاغاسوهتسخمکیدنیآتغنم

اكيتوأداینناخیجوجبنالابآيکنیاینزوسربناخیدرب

بیتیدبتتافوناخیجوجمکیدلیکربخادلحملوایدلوبرونالتآ

راليدالزیادنچرهینتغنمروروتطلغیزوسكنینتغنمميکيدلیبناخ

كنوسنیدنآبوتوتهیزعتهجيريباكيناكلواكنینیلغواناخراليداعبات

نالغوابیلکهغمترویزوابیلبقرالراکشیشخبنالريبرالهدازهاشناخزکاچ

یکاحتوقكتتیدلیکربخادتقولوایدلوبلاحتاوخابوروکنیرالقاشوا

كنینوترادیشببنالتآنوریبنایرجغولواناخبیتیدلوبويوقردیش

اکیتسوا
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هغناخبیلکنالريبتیاهنیبرکشلمهوتردیاشیدرابکیتسوا

یقتیچاقوقردیشرمألآرخآیدلوبشورواغولوایدلوبیوربور

ترصنبيليقبارخبالاتینیتيالوناخزکمچیدلابقادهعلقطوبصمریب

یدلکیسیجنباكنیناوقردیاشادتقولوایادشوتهغیسودروابتياقنالریب

مدریاراروکبیرابنمرالاسنوایبمهانکرکآمکروروتبیرایيبتیآ

رالاسليقطرشوتنآرالایاغلبقدنزرفاکیرالزواینمنالريبطرشوبىلو

بتیارالاتیانعپوکبیلبقلوبقنیسیرابكنینرالزوسوبناخزکبج

جاکاکبینالتآنیدنکنیاناخیجللایدرایيبیرایاقینیجنا

هتسخلتینناخزكنچیدلقيبولوبضراعقیلهتساخریبهغناخ

نیدایندبیلیقتحیصنهغیرالانالغوابیولوب

ریبادنالوروبکیتسوایاتخناخزکچیرکذكنینیفاكتوأ

نیرالواادنيقيكنینیزوایدریابوقروقبیاجتنیدنآبوروکهعقاو

رادرخنیدلاحداینیزوایداوبهتسخناخهکانیدریابيلقمزج

ادتقولواناخیجوجوابوروتلکهغيدلآینیرالارماوینیرالنالغوابولوب

ویدلبقردتعیضیقتیدروتلکینیرالنالغوامهكنیئآیدریابولوا

هدرزآنوچوایتحتاعمایندنیدزكنيريبریبراہنیزمیکیدتیآهغیرالنالغوا

هتبلاهسلوبقافنهرذريبادنلکنوکكنینزکنیسیاقمهرکآكناملوبرظاخ

یقتوزیسیاغلوبنامانیدنركمكنيننمشداتكنيراقچنیدرکنیلکنوکیئآ

كنیئآبولوبعباتکنآزکتهچراببيليقهاشداپهغمینرواكنینمییادکوا
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اکیشکماسلوانممکیدتیآادیدراودزایهماندہعادنسارآكنیننآاق

نوریبیقلخجاكلکوقردیشهجنوكلکنالریبیقلخوقردیشاتكنامرودلیب

كنینیحورویدیتكنليقرهاظینمیناکلواكنینمكنوسنیدنآكنوروتلوا.

اکیصوكنینیساتآرالددازهاشیدتاکبوجوانیدیقكنینیتیشوق

نیدتقوهچینرییرالایدامرودليباکیشکیایناکلوأكنینناخبيليقلمع

نالریبیرکشلینوقردیش.رالهدازهاشیدلکنالریبیرکشلوقرديشكنوس

عرجادراليدلبقرهاظیاینكلواكنینناخزکمچیقتراليدرولوابوتوت

غولواریبادنالوروببيليقراکشنوکریبناخزکاچرالبدلبقپوکعوقو

كنینتخردوبیمماسلوانممکیدتیآیقتیدلکهغیتسآكنینتخرد

هغقودنصریبیبیکيلواكنینناخكنوسنیدناکلواناخرالكنویوقادنبوت

ناخروبینرییلواراليديوقادنتسآكنینتخردلوشیقودنصبيلاس

ادیپراتخردبوکادريبلوادلاوسنیدناغيوقیناخرتریدنودلاق

ورالداشداپمامتريپلوایدرباسامتواهسرواقوامکغادنآیدلوب

وادتروتامرکابزوییلآخيراتناخرکچیدلوبیسربقمكنینرالارما

زوتوتویدنكهغاينداديليزوفوتیتویدلقلقننيدايندادنليزوتوت

شيمتيیرمعتدمكنینناخیدروناواادتنطلستحتبولوبناخادیلیب

هچنوكتواایآجوایدلبققیلهاشدابلییشیبیمرکیویدریالییجوا

نیدازعراليدروكنيیهیزعتهغرالهدازهاشبیلکقلخنیدبناوجوفارطا

تنطلساّماراليدتکهغيشوقیلشوقمکرهكنوسنیدناغلوبغراف

یراللامويدعبكنینناخزكنچراليدامشرازوسچیهنیدیجملاعم
یرال
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زكاجیرکذلنینیرالهدعاقومسینویراللیلیبو

تآیساقآناموتاکنآیقتیدروشباتاکیشکریبیایشیکكنیمنواناخ

"زویویدیوقتآهرازهابوروشباتاکیشکمیبینیشیکكنیمویدیوق

اکیشکریبینیشکكنبلاویدیوقتآهدصابوروشباتاکیشکریبینیشک

تآهدبوروشباتاکیشکریب.ینیشکنواویدیوقتآهجنپبوروشبات

هنییسهمشدوهدصوهرازهكنینمیکچیهمیکیدلبققيلرابیقتیدیوق

هسلوبیثیارهركانوساملوشوقهنیسهجنگدوهدصوهرازهكنینوریب

ءارماهرازه"ارمأهغرازهءارمأناموتءارمااکناموتدارمایئآقلخ

ميکيدلبقمکحیقتویدبتنوسليقهلاوحهغهڅدءارماهدصءارمأهغهدص

مکحالسكولروترهیقتونوسالقساچاندنكیااتنیدزبنوتاخوریا

مکحفالخمکرهرالنوسالقسزیسلکریبرولوبراکردادنلوکشوروا

مکیلغوارهیقتویدریاروریببدانوریبهناشداپبضغهسليق

سامليقلوبقنیتحيعنونیزوسكنینیساقآمکییارهوكنینیسانآ

یواکرهیدریاساملوبناریایقافتاكنینیریامکنوتاخمهیداریا

سامليقشیااکروانیدقیلیرغواهکیرغوارهیداریاروتيرغآینییاقمک

كنینناغلتيآوبیداریابيليقهشیپاكيزواینقیلنامیهکینامیرهویدریا

يدامیوقمدقزکرهاكرالشیاغادنومادینامزكنینناخرکچیسهچراب

رهیدليقاشاباکرکشلیئآیداریارداهبولقاعمکرهمكلوایقتو

تسولقعیبهکمکرهویدرامیبهغیقالییینآیدریاكالاجوتسجمک

بولوبیتخبنیدنوکوکینیانوجواكنینآیدلبقنابوجیئآیداریا
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هدصوهرازهویساقآناموتمکیدرپاروتیآیقتویدلوبهدایزیلود

هستشیایبمیکیلیبكنینمبوروکیمادنرخآوادنلّواكنینلییرههجمدو

رالاسامليقغادنومناجاقرهورولیبالوباشابكرکشلغولواینکلوا

هغشاتریبینیکغادنآرالروروتسامارابهغقاملوباشابهغقلخرالآ

بیتکبیتابلوارالایاغالشاتهغیساترواكنینوسریبیبآمکراشخوا

بالقسینغیینیویارواینکرهمکیدرباروتیآیقتویاكامنوروکچمه

غولوااساسينالريببیترتینیشیکنوایشکرهیغتورالقسمهیتکلمم

هسليقكاپینیچلیایلنینیزوانیدقيلناميمکرهیقتوراسيمهیرکشل

هسرابهغیتاقغولوایشکمهیقتوروليقكاپمهینیرغوانیدكلم

ییزوسكنیئآهسالزوسیامروسزوسركانوسامالزوسیامروسزوسنیدنآ

كمتناغرواجوکجکرومیتقواسرالاسامتيشيارکآبوخینرالاستیشیا

كنیئآیداریاپوکیرالزوسنيدزوسغادنومكنینناخزکاچرولوب

قودلاورصمنيديسوبرولوبباتکغولواریبقالوبرازابیایسجرب

یلغوایچنوچوأكنینناخزکنچبابیکنوتروت

میکرهنیدنلسنناخزكنچوكنیننآاقیالکوأ

ناخزكاجیرکذلنینآهسليققیلاهاشداپادناتسلوغم

كنینناخیجوجنیدقاجتتشدكنوسنیدلیبیکيانيدناغياتتافو

قرشمونالریبیرالنالغواناخىلوتوناخیاتغجویرالفالغوا

بيليغيییرالكيبهچرابونایونیادجنیاونایونیادکلبنیدنفرط

كنینناخبیراقجنیسهماندهعناكريببیتیبكنینناخزكمجبیلک

راغتيآ- یسرةعہی
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راليدبتروروتررقماکنسقیلناخکیارکوابتيآنیرالاتّیصوناغنیآ

مینیاایوییاتغجماقآابوینمیکمعرابرواغولوانیدنمیدنیآیادکوا

كنوسنیدنوکقرقیدلوبهرظانماجکیوکقرقبیتكنيراتوکناخیدیلوت

یاتغجبیتزمسامليباليقاکرواینیزوسكنینناخرکاجزیبیرالهچراب

تحتینآاقیادکوابيلآینیلوقلوسناخىلوتوینیلوقكنواناخ

یوتغولوابولوترالغابآنوریبیمسرلوغمراليدتروتلواادنوتسوا

زكنچیداریاادینیبیمرکبزوییلآخیراتراليدلبقدابكرابمبيليق

نیتساجرابیدریابولوبادیپرالهنتفادرالریییضعبكانوسنیدناخ

یسامنیاوینکیبنوغامرجںوچوایعفدنیدلالالجناطلسبيليقعفد

ادلحملوانیدلالالجناطلسیدرابيبهغناریاناریاینکناموتجوا

اکزواوبيلآینزیربتوناجیابرذاوزاریشونامرکبیلکنیددنه

ادیپتوقوجوککیزوابیغییینیکبوکهغینایبیلاقرخمیرادرهش

یراکلیایبسامتيانوریبیشکهرابریبكيبنوغامرجیداریاببلبق

بيليبنیرالناغروتالیکكنینرالآنیدلالالجناطلسیدریابیرایسب

راليدرونلوابولوبهغیپوتوتآرادرکیدتاکناتسدرکورکبرایدبجاق

مزراوخملعأهللاویدتاکبولوبردنلقمکرالروروتبتیآرالیضعبو

یاتخكنیننآاقیادکوایدالقیناكادملاعنیدرایهاش

عيبروادینییامرکیبیقتزوییلآخیراتیرکذتنینیناغراب

كيرچزسناسناخىلوتوںاخیاتغجونآاقیادکواادنیآلوألا

رہشریبادنيوبكنینوسناکیتنارومارقیدورویاکفرطیاطخنالریب

18
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رالیتشوروابيلابقنوکقرقیقلخكنیئآیدليکاکرهشلوایدرياراب

هغرالآیرہشبالاتنامابولوبكنتبیگیقلخكنینرهشرمألآرخآ

بجاقنالریبهمیکیشیکكنیمیکیانوانیدنهایسیاتحرالبدروشبات

هدنبینیقاشوانالغوابيليقماعلتقیقلخپوکاکازوانیدنآیدتاك

ىلوتنآقیادکواراليدلوبهجوتمهیرہشریبهبدنینیاتخبیلاق

هتسهآنیدنترآكنیئآیقتیدرابیییراکلیانوریبیئکكنیمنوایکناخ

بیتشیایربخوبناخنانلایهاشداپیاتخادتقولوایدورویهتسهآ

كنیمزویوبیدرایییشراقنوریبینیکكنیمزوبینوکیامیبنیدنبرألارما

ینیقایانالياابوروکزآیایرکشلكنینناخىلوتبوقولویهغناخىلوتیشک

بولوبلکشمشیامیکیدلوبرادربخناخىلوتادلامحلوارالایدابق

بیترالكنيليقهدییدليقمکحهغرالیجهدییقتیدليقرکفروروت

نوریبراقادنوكغیساكنینزابراليدلبقهديزودنوکهملکجوارالیجودب

نیدیمیوقینیلوقیشیکپوکمکیدلوبقواسغادنآیدالشاباغيرومغي

بولوبزجاعنیدقواسیرکشلیاتخمیکیدروکناخىلوتیدامليباراقج

بيترالكنلاستآنیدنفارطااکیرکشلیاتخمیکیدليقمکحاکیکیرچ(*روروت

كنیمزویرالیتسابیایرکشلیاتخیقتراليدلاستآنيدفارطاراللوغم

یدلوبماعلتقهمهیرالاکزوایدلوتروقبجاقیشیکكنیمشیبنیدیشک

ینیکچمهنیدنآکیدنکبجاقغادنآجاکشیاناخناتسایاربخوب

یدرودنایتواغولواریلمکروروتبتیآادخيراوتیضعبر9یداملییربخ

روتوت(*
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یاتخناخیلوتهصقلایدلوابنايهغتوانالریبیقاشوانالغوایقت

بيلقتشادهضرعهغهنآاقینیناغلاقرمعمییاتخوینینكلواكنینیناخ

دومحمبیلاقرمعمیارالاتیالوعيمجبیلکهغیاتخمهنآاقیدرایی

یدلوایقتیدلوبهتسخناخىلوتادتقولوایدتياقبیلبقهغورادیکجاولب

نیدنمترآكنینیساتآبيليققيلهاشداپلیبتروتنواكنوسنیدنساتآ

سکرچویسورفرالهدازهاشكنیننآاقیالکوایدتاک

عففرالاتیالواينواودرغشابوناروتوراغلبو

رخاتمییاتخنآاقیادكوایرکذكنینیفاكنابیيهغقاملیق

ادنلیبنیجوادجوازوتوایقتزوییلآخیراتكنوسنيدناغتباقبيليق

یلوتوكوبوکیلغواكنینیزواووتابیلغواكنینناخیجوج

سکرچوسورینیرالنالغواكنینناخیاتغجووکنمیلغواكنینناخ

نوجواقامليقعقیرالدتيالواکروایقتودرقشابوناروتوراغلبو

یرالشاقنورالداتساناکروتلیکنیدیاتخادمرقارقیزوایقتیدرامیب

رالهدازهاشهچرابویدتاسايرالكشوکورالویاینخیابوروتلکهغيدلآ

راليدلبقانبرالوبانوجوایرازواادنفارطاكنینكشوکلوارالكيبو

یتروصریشویتروصلیبنیدشموکونیدنوتنآاكريركنزكنوسنیدنآ

نوریبلیپیدتاسابرالضوحنیدشموکادندلآكنینییاقرهبیتاساي

ینتویدریارولوكوتبارشهنیجیاكنبنروضوحنیدنزغآكنینریش

یتیلنوزواكنینیسیاقرهمیکیدرودلاسراویدتروتنیدكسکهلریبجاغي

هغراکشفتقورهیداریابورودروقرالدزاورداکپآیداریاریبكولنوکیکیا



- ۱۶. ----

بواقیرالروناجنیدريبكولنوکنوابينالتآیرالركونهسلبققوذ

راکشیبآنآاقیادكوأرالبدریارولاساکجیاكنینراویدلوشابوروتلیک

ناغرابكنوسنيدلیییتیبرالددازهاشميكلوایقتویدریاروليق

كنیننآاقیداریابولوبناریوتارههنیوراليدلکبتياقبيلآیرالاتیالو

.یدلوبقاریشخبنیدیقنوروبوراليدلبقدابآنیدیکینالریبیکخ

ناتسیلکهاشداپیرکذكنینیفاكلواكنیننآاقیادکوا

غیرالاتیالواكزوامهرالهدازهاشوبيليقعفییاتخنآاقیارکوا

مکیدنیآبیرایيیشکهغبناوجوفارطانآاقكنوسنیدناکلکبیلاق

نوکهجيريببيلآیماعناكنینمورالنوسلیکموقورواوشاتنیرقمامت

نيدفرطرهادتقولوابيترالنوسلوبلوغشمهغترشعوشیعنالريبكنینم

تّیعمجغادنآادنسودروانآاقیادکوایقترالپدلکبولوبهورکهورکقلخ

پوکنوریبقلخوبنآاقیدریایاملوبغادنومزکرهادملاعمکیدلوب

تصخرهغقلخكنوسںیدنوکهجيامیبیدريبرالماعنابيليقرتشیع

هغنآاقكنوسنیدناکتکقلخوبراليدنيکاکیلزنمزوامکرهیدریب

ناریاهاشداپیدنيکاقلارادنیدانفلارادبولوبضراعقیلهتسخراکب

ویرالاقليقیضعبلنیننآاقیادکواناروتو

یلصربمغیپدتحمیدریارابیئکریبیرکذكنینیراللاعفا

میکیدنیآبیلکهغنآاقنوکریبیداریارکنماکینیدكنینملسوهيلعهللا

ليغيآاکیادترامکیدنیآاکلمناخرکاجمودروکشوتریبهعیگوہ

یزواناخزکنجاکسیزوسوبیدنیآنآاقنیسروتلوایارالناملسم

ومیدتیآ
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یدنیآیزواكنینناخیدنیآیشکلواومیدابآجالاتايومیدنیآ

یشکلوابیتنیسومرولیبینیلیتلوغمنیسمکیدروسنآاقكنوسنیدنآ

ناغلاینوجواكنینآیدیتكنوروتلواینیشیکوبیدابآنآاقیدیتنامليب

یقتویدیت(یداریا)سامليبلیتکزوانیدنلیتلوغمناخزکاچروروتبتيآ:

نوسامروتلوابالزاغوبینیوقیشیکجهمکیدریابيليققیلراپیادکوا

نیدرازابناملسمریبیداریابيتنوسروتلوابیراینیدنسهنیسو

لوغمریبادتقولوایدالزاغوببيلبابینیکیشیابوروتلکبیلآیوقریب

وینیکلاناملسموببوشوتاکیویاںیدنوتسواماتببدکنایناملسموب

.یقتیدلبقصختینختينآاقیدلکبیلآهغهنآاقبالغابییایوب

بوتوتمکحناملسموبمکیدنیآیدلبقمکحبیتكنوروتلواینالوغم

تصخریباکيواكنینواربیامتوتقيلرابنیساّماروروتبیتکربنیکیشیا

شیبتروتنوکریبیداریارابیجرومیتسلفمریمیقتونیسبیریک

یدروتادنلوبناغروتاتواكنیننآاقبيلآهغیلوقینرزبباسایزب

یدشوتیزوکاکیجرومیتوبهاکانمیکیدریاارابپوتوابینالتآنآاق

بيتليغروسنيلاوحاكنینیشکلوابیرابمکیدتیآهغلواسيریب

بلآیایرکزبناكروتلکشکاپبوروسیلاوحاكانآبیلکلوای

ریبنوچوایزابرهكنینیجرومیتلوانآاقیدرابهغیناینآاق

چیهكنیئآیداریارابیرقیشکربمکالوایقتویدريبیفرشا

هغیهاکردكنیننآاقنوکریبیداریاقوبیشادنيرقویدنزرف

رولبققیلیجرکادوسهسلوبمایامتسدادمولوقامیکیدلبقضرعبیلیک
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یدلبقمکحبیتكنيريبنوتلآقوتسايزوبیکسانآاقبیت(*میدریا

بوروتادنلاح،مولوایشیکیرقوبراليدنیآرالیثکیدبتنوسليققيليجرکادوس

یدنزرفكنینومیقتوسامریاراکردكامریبینوتنآهجنوماکنومروروت

•بیلکنالريبدیماربینیکوبمیکیدتیآنآاقادنآراليدبتقوبیشاتنیرق

|نیدنساملوایدنیآیقتیدیتسامریاقیالاكريبقامیوقمورحمینومروروت

رالیجهنیزخیدبتنیساملواراکیبكنيريبزيتهغیلوقینوتنآنوروب

جاغلوببیریسباناسینوتلآقوتسايزوییکياابوروتلکهغيرقیعاسلوش

ضرعهغنآاقبیلیکینیکسلفمريبمكلوایقتویدلوایرقلوا

قوتسایرویشیباکبشیکلوانآاقبيتقويمهبامتسدمکیدلبق

یننوتلآقوتسايزویشیبیشکلوابيتليقهیامتسدیدريبنوتنآ

هنينآاقیدليكبیتقويمهیامتسدهبیقتیدلبقجرخبیتکبيلآ

مهیامتسدهنبكنوسنیدناکدواتقونآیدريبنوتلآقوتسايزوبشیب

نوتلآیلقاجایناکیشیکوبمیهاشداپراليدنیآقلخهسربایدلیکبیتقوي

جرخكوجینمکیدروسنآاقینختيناكامریبروروتالبقجرخزکناسریب

كایییلوببيتاسهغبقلخدنینتیالوینوتلآمکرایدنیآروروتالبق

كنينمهنبهسلوبغادنآیدنبآنآاقروروتالبقجرخاککمکودلامجیاو

ینتیدريبنوئآقوتسايزوبشیبهباکیشیکلوایقتیدیتروليكهغمهنيزخ

ینیرالقيليقغادنومكنیننآاقیادکوایدبتليغامليقفارصاپوکیدیا

یالکوأقودلبقرصتخمنیدبیسلواسامغیسهغباتکریبقاسزاب

رسممیکیدربا(*

ناق
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كنینیرالنالغواولتینیرالنوتاخكنیننآاق

رابیسانقشمتلآوینوتاخربتعمتروتكنیننآقیادكوایرکذ

هنکروتینوتاخیگنانیکاروبیتآكنینینوتاخغولوایدربا

كنینتاریواهلكاروتمکرالروروتبتیآرالیضعبویدریانیدنقلختکرم

هجلواادناکروتلوایننوسرياطیدریاینوتاخكنیننوسرياطیغولوا:

اّمایدریاسامریاكيلكروکهنکاروتیدریابيلآنآاقیادکوابيليق

ینوتاخیجنوتروتهغنومینوتاخیجنوچوایدریاكيلكروکهغآاقیادکوا

یلغواربتعمشیبیدریارابیلغوایاییكنیننآاقیداریانجاح

یدریابولوبنیدامقیلغوایکناویدریابولوبنیدنوتاخهنکاروت

ادريبناكيتقامقیتروبكنیئآكویکیئآكنینیلغواغولواكنیننآاق

یدهعلاىلوكنینیادکوارالروروتبیتلمیاوقارکنمرالیضعبیدریا

یرالنالغواكنیننوتاخهلكاروتیلویداریایسورینناكيتنوماریش

كنینیساتآبيليقنآاقیناخكولکبیلبقتفلاخمهغینامرفكنیتیسانآ

یدریاراتفرکنالرییهنمزمضرملوادوجوابراليدتروتلواادندنسم

هجاوخیتآكنینیغولوانوریبلیصفتوبیدربارابیلغواجواكنیآ

شمقمهلوأوغابیتآكنینیلغواینکساشقیتآكنینیسانالغوا

یلتآتابحیداریارابیلغواامیبكنینآیدریابولوبنیدنوتاخ

یادکوایدربارابیلغوانواكنبنآیدرباوقوایآكنینیلغوایجنوچوا

توقكتیتروبكنیئآروروتناتوکیتآكنینیلغوایللملاكنبننآاق

لقاعوانادبیاجتوباّماروروتوحوکیئآكنینیلغوایناوجواروروت
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كنینیلغوایجنالوتروتیدالواادنکیلكریتكنیننآاقیادكوااّمایدریا

نوجواكنیئآروروت(نیشاقیتآیلغوایمالشیبروروتراجارقیتآ

روتيآبیت(۳نیشاقاکیيالوتوقکتلوامیکرالیدیوقتآ(۳نیشاق

نوچواكنیئآیدربابولوبادناغلآیب(اکنیشاقناخزکاجرالایدرپا

یدریاقسافوراوخبارشپوکلواورالیدریابویوقتآ(ہنیشاق

ادنينرواكنینیساتآناخكویکهضقلایدلواادکیلاتیکینیدببسلوا

ریقفهناکیبوشاتنیرقبیجآنیکیشیاكنینهنیزخیقتیدلوبهاشداپ

شیممليقغادنوممکچیهمكيدريبماعناغادنآكاليكوغولوانیکسمو

لییربیقیلهاشداپتدمویدریاروریبجاورهغیراصننیداّمایدریا

دوکیرکذلبیننآاقوکنمیدلقتلحرنيدايندهبیدربا

رابمیکیشکرهنادنلسنكنینناخزکاچانانوسنیدناکلواناخ

یشخبنالريبقلخكنینیکییتقوقروسینوتاخكنینناخىلوتیدریا

هاشداپینیسیریپنیدنرالنالغواكنینناخىلوتكنوسنيديناغلبقشاعم

نيدرالآمهوتابیلغواكنبنناخیجوجوراليدریایضارهغقاملبق

نانینیرالدرینكنینںاخزکچدوجوابیداریااضرهغقاملوبهاشداپ

وتابیدریاقويیشکقوترآادتمشحوتنطلسنيدوتابادنسارآ

رضاحادنایبتشدميکيدرابیيیشکهغرالارماورالنایونورالهدازهاش

بیتىلاراتوکناخبوتروتلواادتحتینوریبنالريبقافتارالكنولوب

نارولکیتروبكنینناخزکجمکراليدرابییبتیآیاملكروایضعب

یشاق(o(مع(مس(۳(ا

روروت
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یکیبیتقوقروسادتقولوابیتزیمسامرابهغقاچپقتشدزیبروروت

بيرغآیقابآكنيلوتابزکنیکمعادقاچبقفتشادمکیدتیآهخيرالنالغوا

یرالنالغواكنینیکیبیقوقروسیدبتكناروسبیرابیئآروروتبيتابن

قاچپقتشدلغوااکومونآاقیالبوقوناخوکالهونآاقوکنم

ورالهدازهاشجاکروکینآاقوکنموتابراليدلبقتمزالمینوتاببیراب

ینرالزبسنماروکبسانمینانآاقوکلمهغقيلناخیدنیآهغرالارماورالنايون

یقتراليدبتروروتبسانمبيليقلوبققلخهچرابهسریایدبتزیساتیآ

عمجقلخمامتادنارولکعضوملییرولیکمیکیدنیآادراليدلبقناخ

كنوسنيدلیبریبهلمجلایفرالكنيراتوکینانآاقوکلمنیدیکنببولوب

یییرالپدراتوکناخینآاقوکنمادنارولکعضومبيليغيیقلخاچراب

زویجواقرعوبارشهباراكبیمیکیاادنوکرهراليدلبقیوتهچاکدوک

قرقزوبیلآخیراترالبدریاروليقبابکیوقكانیمیکیاریغسنوریبیقالیی

یننآاقوکلمیرالنالغواكنینناخكویکقیلشابنوماریشیدلوبناخادزكس

یننوماریشبالكويهحلساهغهباراهجینریبیقتراليدلبققافتابیتزممروروتلوا

نیدنترآكنیئآیرالاکرواورالبدرابیییراکلیانوریبیسیکزویشیب

نآاقاّمارالياغلویوقاکيتسواكنیننآاقجاغباتتقوراليدلوبقامراب

ریبنیدنرالرکونكانیننآاقهاکانقوبیربخنیدملاعیدریانالريبشيع

نيسدويتیداریابیقیچیاتسیانیسدویتیشیکلوایدلاقويیسدويتكنینیشیک

ادهباراادیدلکبتييهغیسودرواكنیننوماریشهاكانادناكورويباتسیا

مهنآاقیدليقربخهغنآاقبیلیکبتياقابوروکیرالهحلساناغروت
19
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بيتليغلآربخیدرابیينالریبیشیکكنیمیکیاینایونراسکنم

جاکروکیبآنوماریشیدلبکاکیرکشلكنیننوماریشنایونراسکنم

بیتزیمروروتالیکاكکامروکینآاقزیبمکیدنیآیقتیداوبادبارطضا

كناسلوبناغروتاراباکكامروکیبنآاقرکآمیکیدنیآنایونراسکنم

نوریبراسکلمنوماریشنیدترورضیدیترابهارمهنالريبكنینمروت

نوکجوانآاقیدروکینآاقادیدرابهغیسودرواكنیننآاقبولوشوق

ادنیتسواتخسیئوکیجنالتروتیقتیدليقسلجمنوچوانوماریش

یسهمههسريایداتسقنالریبیرالشادلویهجرابیننوماریشابوروتلوا

نیدنرالیشکكنیننوماریشنآاقراليدالشاباتیآیایرالقافتاناغلبق

ینیرالنالغواكنینناخكوکنالریبنوماریشویدروتلواینیشیکناسکس

.رالنایونورألهدازهاشمامتكنوسنیدنآیدلبقوفعنیدنثعابقیلشاتنیرق

كنيراباکڑکنیلزنمزوا(*هغیسیسیاقرهبیریبررکمريغتاماعناهغرالارماو

یقرشمنآاقیالبوقنآاقوکنمیدربتصخربیت

یکدنفرطبرغمفوکالهواكنالتکلممیکدنفرط

نیاصیقلهلوتابنآاقوکلمیرکذلنینیفاكلابیياكنالتکلمم

ینتکلممروماكنوسنيدناغروتلواادتحتنوریبیعسكنیئآروروتناخ

رابتکلممهجیدریبادنفرطقرشمیدلوبلوغشماکكامریبماجنارس

یدریارابتکلممهچبریپمهادنفرطبرغموناغاملوبلیایداریا

یدرامیبکیفرطبرغمیبوکالههغقرشمینآاقیالبوقناغاملوبلیا

....- ینیسیاق )*

یهد
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یبیتروبنیچویدوروبکیتسوانيجامنیچنوریبرکشلزيسناسیزوایقت

یدابقینهعلقلوایداریارابهعلقدنلبوغولواريببيلآزيسلکریب

بحتاوهیدلوبزاییقتیدتواشیقیدامليبالآیدلبقدصقدنچره

كنینرکشلوبیدلوبغیسااوهمکراليدلبقضرعرالارمایدلوبغیسا

كارکكاملکشقبتياق(یدمیایدلوانیدنثعابتنوفعیکاربوک

امیباکنآكنوسنیدنآیدیتنامتاکیاملآیاهعلقوباديدامليقلوبق

یجنالزوقوتاديدتایادتنحمرتسبنوکزكسیقتیدلوبضراعقيلهتسخ

لکینفاغلوبناخلتینناقیالبوقیدالوایئوک

وکلمروروتیلغوایجنوتروتكنینںاخىلوتنآاقیالبوقیرکذ

یتشیانیناكلواكنیننآاقوکنمهکانیدرباادیاتخادنكلوانآاق

یقادتنایكنوسنيدناغاوب(۳غرافنیدازعیدتوترالازعپوکیقت

اديدروتلواادندنسمقیلناخنالریبیقافتاكنینرالنایونورالهدازهاش

(۳قيرآیدریارابیسیبیاریبدنیئآویدلوبلوغشمهغلدعوداد

وکنممهلوایدریابيليقنییعتهغیسودرواادمرقارقنآاقوکسمینآاكوب

بولوبوابهغنآاقیالبوقابوروتلواادندنسمقیلناخكنوسنیدنآاق

ناخنیاصادقاچپقتشدویدروتلوانیرالیجنیاكنیننآاقیالبوق

(معقيرایدروتلواادندنسمقیلناخلغوااكروبیسینیاكنوسنیدناکلوا

یساباکروبیشوروابیلکاکيتسوأكنیناکروبناریبرکشلغولوااکوب

(۹قيرانآاقیالبوقادتقولوایدلکمرقارقبيجاقكوب(ہقيرا

قوترآ(۹(ه(مقوترآ(سغارف(۳لاحلایدمیا(
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البکكنبننآاقاكوب(قيرایدلکمرقارقبیتشیانیربخكنیناكوب

نیتآداوسنیدتقوهجياربیدنکبجافبولوبرادربخنيديلاغروت

ادیدليکهغیهاکردكنیننآاق(هیالبوقابورودزوتنونوتبیزیغرآ

اكروبووکالهادلاحلوایدنواینیهانکكنیئآمهنآاقهسریایدنیارذع

كنیئآوقودلوبعباتهغهنآاقیالبوقزیبمیکیدلیکیچخلیانیدوغلاو

هغوکالهاجهغماشورصماتنیدنوخیجیقتنآاقبیتزیماضرهغيقيلناخ

اکاکروبیداریاقلعتهغناخنیاصهکتيالورهنالریبقاچپقتشدیدرمب

یاتغجوغلایدريبهغوغلاهجهغيرانکكنینییوسهیومااتنیدیاتلآیدربب

ینیتیالونیجمامتنآاقیالبوقكنوسنیدنآروروتیسورینكنینناخ

یرمعتدمیدباتتافویقتیدلبققیلهاشداپلییشیبزوتوایدلآ

یدریابوکینبابیرغوبیاجتكنانآیدریالیپجواشيمتي

رصتخمنوچواكنیئآیدلوبسامغیسهغباتکقاستیآینیسهچرابكنیئآ

یلغوایجکیالنینناخزکنچبابیجأشیبقودلبق

رهنلاءاروامنیدنیدالوالنینآوكنینناخیاتغج

یاتغجیرکذكنینرالناغليقیقیلاهاشداپادرغشاكریو

زكاجیدرباانادولقاعویدریاهاشداپكيلدتسایسوكيلاتبيهناخ

رغشاکوروغیوادالبوینیسیضعبكنینمزراوخوینرهنلاءاروامناخ

وبیداریابیریباکنآاجاغیپوسدنساتنینزغوخلبوناشخدبو

رالهغوراداّماقويناغرابیزواهغیسیاقجيمجكنینتيالوناغلتیآ

وكنم(۳قونرآ(

بویوق
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كنیئآیکاکسالمویدریاادیشاقكنینیادکوا۔یزوایدریابویوق

لوامیکیدزوکروکرکشلريببوقوااعدیکاکسنوکریبیدریا(*ییدن

یدلبقمهورایتخایبیاتغجیدربانیدنوایحالسویزواكنینرکشل

یدریانامینوریبیکاکسیدریارابیریزوریبكنینناخیاتغج

رخآیدلاسهغنادنزبالدنببیلبقتبیغنیدیکاكسبيباتتقونوکریب

راليدلوبكنتنیدنآمامتمكيدلبقادیپرالقاسيغادنآیدلواادنادنزلوش

زجاعنيديجالعكنینآرالابیبطمکیدارچواهغقیلهتسخ.ریبرمألآرخآ

یاتغجیدتوانیدایندادقرقزوییلآخیراترخآراليداوب

یرکذكنینیرالنالغواویرالنوتاخلنینناخ

ربتعمینوتاخیکیااّمایدریاپوکیرالامقوینوتاخكنینناخیاتغج

نایونابقیهاشداپكنینتارقنقروروتنولوسییآكنینیریدیدربا

ناغلوبنیدنآیرالنالغواربتعمكنینناخیاتغجیدریایزیقكنینناکیت

روروتیلکنیسكنیننولوسیروروتنوتاخناکرتیتآكنینیریبهيروروت

رابیلغوایلییكنینناخیاتغجیداریابيلآكنوسنیدنكلوانولوسي

بوغوتنیدنوتاخنولوسینكوتومیآكنینیغولوانوریببیترتوبیداریا

یشدلبیتآكنینیلغوایکنوچوایجومیلآكنینیلغوایلگناایدرپا

ینالیلآنامراسیتآكنینیلغواینیبکلبنباسیتآكنینیلغوایکنوتروت

یاتغجرادیابیتآكنینیلغوایجنایباکنوموسییتآكنینیلغوا

یقیلاهاشداپادرهنلاءاروامكنینیرالنالغوأكنینناخ

- یرکذ )*
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ارقكنوسنیدناکلواناخیاتغجیرکذلکینیرالناغلیق

كنوسنیدنآاّمایدلوبهاشداپناخیاتغجنبنكوتومنبوکاله

یدلوبهاشداپناخیاتغجنبنكوتومنبوکالهارقنبهاشكرابم

وینختبكنینتکلممنوتاخهنغرایسانایدربالفطهاشکرابماّما

ناخیاتغجنبرادیابنبوغلاكنوسنیدنآیدرباراروسیینامي

یاتغجنبنكوتومنبوتنوسینباناخقاربكنوسنیدنآیداوبهاشداپ

ناطلساکنآیداوناملسمكنوسنيدلیبیکیایقتیدلوبهاشداپناخ

نیدبدواداینناخیاتغجمکیکلواراليديوقبقلنیدلاثايغ

نبنامراسنبیکیكنوسنیدنآیدریالوایدلوبنردمهغنامیارون

یاغوقنباناخرومیتاغوبكنوسنیدنآیدلوبهاشداپناخیاتغج

یودكنوسنیدنآیدلوبهاشداپناخیاتغجنبنكوتومنبیازوبنیا

هاشداپناخیاتغجنبنکوتومنبوتنوسینباناخقاربنبنچمج

یدلوبناخناخقاربنبنچچیودنباناخهجنوکكنوسنیدنآیدلوب

یاتغجنبنكوتومںبیازوبنبیلغادوقنبهغملاتكنوسنیدنآ

یدلوبناخنجسلجیودنباغوبنسیاكنوسنیدنآیدلوبهاشداپناخ

یودكنوسنیدنآیدلوبناخنچیچیودنبكبوکكنوسنیدنآ

یودنبميشامراتكنوسنیدنآیدلوبناخنچچیودنباناخرومیت

اکنآرهنلاءاروامسولوامامتیدلوبناملسمیقتیدلوبناخنچچ

بیلتیآیناغلوبناملسمناخقاربلواراليدلوبناملسمبيليقتیعبت

یکلوا
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رالناغلوبناملسمنالریبریشامراتاّمارالبدریابيرکاکيرالنیدیکلوا

نجسلجیودنبرومیتیودنبناروبكنوسنیدنآیدامتياقزکره

هاشداپیزوابيليقدیهشینریشامراتكنوسنیدنآیدلوبهاشداپ

یدوبهاشداپنیچیودنبناکوبانبیثکاچكنوسنیدنآیدلوب

یثکتچیدلوبهاشداپنچچیودنبناکوبانبرومیتنوسيكنوسنیدنآ

رومیتنوسبیدریابوغوتنیداناریبواتآرببرومیتنوسي.نوریب

هغیشكنچینربخوبیسانایدریابيليققافتااککامروتلواینیشکنج

رایشوروابیتراتفصرومیتنوسینوریبینکچكنوسنیدنآیدیآ

یغتیدروتلواینیرکشلوینیروابيسابینیشکنچرومیتنوسي

ىلعنیدنلسنناخیادکواكنوسنیدنآیسکیکاجکیاكنینیسانا

ادرہنلاءاروامیقتیدلوببلاغهخيدالواناخیاتغجناكمتناطلس

نجلچیودنبكينوكنبدالوپنبدتحمكنوسنیدنآیدلوبهاشداپ

رومیتکروانبروسینبناخناطلسنازقكنوسنیدنآیدلوبهاشداپ

ناخیاتغچنبنكوتومنبیازوبنبیلغادوقنبرومیتاغوبنبا

ادرہنلاءاروامنیدنیدالواناخیاتغجمکنوسلوبمولعمیدلوبهاشداپ

هکمکمهكنوسنیدنآیدليققيلهاشداپویدلوبهاشداپیکمیبامرکوی

ادندنسمقيلناخباسيناخرالارمایدلوبهاشداپنیدنیدالواناخیاتغج

اکةسرمینچیهنیدنتحملعمتموکحنکیلویدلوبناخیلآاّماراليدتروتلوا

ناطلسنازقمکروروتهاوكوبهغیقیلاتساركنینزوسوبیداملوبیرایتخا

رالاسلوبروراباكشونروكرالارماتقورهیدربارویغهاشداپبحتناخ
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راليدريارورابباليتقيللعبوبشالشوخنالریبیرالقاشوانالغوا

نغزقریمانیدنیقلخبسوتیقترالبدلوبیصاعاکنآقلخنیدببسوب

نازقراليدلبقهلتاقمیسیکساوبیدتراتخیتهغناخناطلسنازقناکرت

بيلقتراغولتقییرعباتكنانآبیسبینغرقریماناخناطلس

راقبوكاديشرقاتآیداوتوقبجاقنغرقریماویدالئاقیٹراق

ریمایدلارقمامتیرالتآكنینیرکشلكنینناخناطلسنارقادیدغاب

ناخناطلسنازقبیلکنوریبتیاهنیبرکشلبیاتربخنیدلاحوبنغزق

ٔهجردینناخناطلسنازقبولوبرفظمنغزقریمایقتیدليقهبراحمنوریب

ادرهنلاءاروامنیدنلسنناخیاتغجیلغواناخزکمچیدروکتییاکتداهش

راليدروستنطلسلییزوقوتیقتزویاجاکیتداہشكنینناخناطلسنارق

ودياقنباناخهچدنمشنادنغرقریماهضقلاراليدریانتریبیمرکیب

یکیایدلبقناخیناخزکچنبانآاقیادکوانب(*نیشاقنباناخ

نبوغروسنباناخیلقنايبكنوسنیدنآیدروتلواینآدلانوسنيدلیی

نباناخیاتغجنبنکوتومنبوتنوسینبقارب(نب)نچچیود

هللادبعیلغواكنوسنیدناکلوانغرقریماراليدلبقناخینوناخزکبج

هانکیبیبناخیلقنایبیقتیدلوبقشاعهغینوتاخكنینناخیلقنايب

نبنچچیودنبناکوبانبرومیتنوسینبهاشرومیتاديدروتلوا

یدلبقناخیناخیاتغجنبنکوتومنباناخوتنوسينباناخقارب

یالسبنبنیسحریمایسهدازرداربكنیئآكنوسنیدناکلواهللادبعریما

۔=

یشیاع(*

نبا
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نبكجنوکنبدالوپ(نب)دتحمنبناطلسلداعبیتوتنغزقریمانبا

ینناخیاتغجنبنکوتومنبوتنوسینباناخقاربنبنچچیود

ادناغنالتآهغيدصقكنیننیسحریمارومیتریماهکیتقوراليدلبقناخ

بالغابنيقایآنیلوقكنینناخبولوبناکدبنيدناخنیسحریما

یجرودنبناطلسلوبقكنوسنیدنآیقتیدروتلوابالشاتهغابرد

رومیتریماداوسنیدنآیدلقناخینیچیودنیایادکیبانبا

ریمابيليقهلتاقمنوریبنیسحریماادنوتسواغابسالربیاغارطریمانبا

كنوسنیدنآیدروتلواینیناخنوریبنیسحریمابولوبرقظمرومیت

نبودياقنباناخهجدنمشنادشباناخشیمتغرویسرومیتریما

شيمتغرویسیدلبقناخیناخزکمچنبانآاقیادکوانب*)نیشاق

ینناطلسدومحمیلغواكنینآكنوتسنیدناکتککیتمحرقحناخ

ناغلتيآكنوسنیدناحناطلسنازقراليدلبقناخادنينروایساتآ

قويرایتخااکشیاجيمجسبویدریاناخیتآكنینرالناخ

راليدراتوکناخهنیدلآزوایغولواكنینهلیبقرهادريبرههضقلایداریا

ینیغورواشادنيرقسالربیاغارطنبرومیتریمایدلوبپوکفیاوطكولم

یاتغجادنامزلوایدالوبتغارفنیدهبراحموهلتاقمتعاسہیبيغي

بولوبناخناشلامیظعادرغشاکناکیتناخرومیتقلقوتنیدنلسنناخ

تیاهنیبرکشلبيليقسوهبیتشیاینیتارابخاكنینرهنلاءاروامیدریا

قلخهجينریبویدلوبعباتقلخهجينسیبیدلکاکرہنلاءاروامںالریب

یشیاط(*
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نالریبرومیتریمایدتاکبیجاققلخهچبرییویدلوااديلوقكنینناخ

ناخرومیتقلقوترالبدراباکیچلیاهرازهویردوکتبجاقنیسحریما

ءاروامیدریارابیلغواقیلتآهجاوخسایلایدروتادرهنلاءارواملیبریب

سیبیدنکبتياقرغشاکیزوایقتیدريباکنآینیموكحكنينرهنلا

نوریبرومیتریمابیتشیاییربخناکلواكنینآیدلوأكنوسنيدلیی

سالاراليبلقهبراحموهلاقمناریاناخهجاوخسالابيلكنيحريما

نيدریمایکیاوبادرهنلاءاروامكنوسنیدنآیدتاکرغشاکبجاقهجاوخ

هبراحمادنلتسواغابریمایکياوبرمألآرخآیدریاقوبینیکغولوااکروا

ادرهنلاءاروامابوروتلواینیسحریمابولوبرقظمرومیتریماراليدلبق

یدنرولواادتحتبيليقناخادرهاظینشیمنغرويسویدلوبیزوا(*هکیا

شيمتغرویسیداریاروقواهنیئآكنیئآیاهبطخیدرباناخیزواادینعم

كنوسنیدناکتوالیییکيایمرکیبنیدتنطلسیجناغلایكنینناخ

ینناخدومحمناطلسیلغواكنیئآكنوسنیدنآیدتاکاکیتمحرقحناخ

زیزعغادنآیمیدالواكنیئآوینرومیتریمادومحمناطلسیدلبقناخ

رابغهخيرطاخكنيفرومیتریمانیدهجوچمهمیکیداریاراتوتغولواو

بوتوتهزوروبوقوازانونآرقزودنوکودهعیکایدریاسامروتلوا

رومیتریمایداریاروروتلوابيليقینیتلودیاعدكنبنرومیتریما

بیتزیموزوسیزاغریماناخدومحملداعادنيسارغطدنینردقیلراپ

بدابيليقشنروکهغناخرومیتریماادرلادبعر9ادیوتیدرپارورودزای

هكي(*

نالریب
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رومیتریمامهادناکلیکیجنئاویدرباروروتلوابوشوتكوجنالریب

كنينرومیتریماهضقلایدرباروروتلوانالريببدابيليقشنروکینیناخ

نیدناکوالیبشیمقلآنیدیرمعوبوتوالییجوازوتوانیدنتنطلس

بولوبیوربورنارییدیزیابمردلییقتیدرابکیتسواموركنوس

ناخدومحمیجاقدیزیابمردلییشوروااجاکةجیامراینیدمدعومع

مردلیبیتیینیدنيترآنیشیپیسالکناتیقتیدواقنیدنيترآكنیئآ

لیبلوارومیتریمایدلکبیلآهغيدلآكنینرومیتریمابوتوتیدیزیاب

زواینهبطخابوروتلواینناخدومحمنالريبدیزیابمردلیبوروتادمور

دنقرمسبتياقكنوسنیدنآیدرودقاقهغیتآزوایناكسبوتوقواهغیتآ

رادادنكلکرارتواادیدنالتآاکیتسواكنینیکلممیاتخیقتیدلک

تدمولییرییشیمتیییرمعتدمیدلبقتلحرهغاقبلارادنیدانفلا

یدرپاادیییزویزیکسیرجمخیراتیدریالیییلآزوتواینطلس

كنینفاغلوبناملسملتینناخرومیتفقولقوت

نباناخاغوبنیایقلهجاوخلیانیدنیدالواناخیاتغجیرکذ

ءاروامناخیاتغجنبنکونومنبوتنوسینبقاربنبنمجیود

ادنتکلممناتسروغیواادغاتالآودنکرایورغشاکیدریابوغوتادرهنلا

نیدببسلوایدریاقوينامرفذفانهاشداپچمهنیدنلسنناخیاتغج

بوروتلکیناغوبنیانيداراخببلقشاکنکبیلغييلوغمءارما

میظعهاشداپوراليدلبقهاشدابادناتسلوغموغاتالآودنکرایورغشاک

كنیئآیدریارابینوتاخناکیتنوتاخشیملتاسكنینآادیدلوبناشلا
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ینآیدریارابیزینکیلتآیلکنمنیدببسلوایدرباساملوبینالغوا

ناخیدلوبهلماحكزینکلواهاکانیدریاراقاباکنآبالقاسادودروا

- هغلوغمناکیتلوغواهریشینكزینکلوانوتاخشیملتاسادناکتکهغراکش

بیرابهغیتروبلوغمبوجوکامروتادكلموبنیسمکیدتیآیقتیدريب

یدتاکبوجوکبیلاقلمعاکزوسوبلوغملوایدبتليغلوبنکاسادنآ

یدریابیلییقلخمامتینیناغلوبهلماحنیدلاخكنینزینکلوااما

راليدنیآینتاعقاومامتاسریایدروسیزینکلواادناکلیکنیدراکشناخ

لوغممیکنوچواكنینآیدامنیآزوسچیههغنوتاخشیملتاسناخ

ینینوتاخریباسلوبینوتاخهجينكنینهاشداپمکروروتیسهدعاق

اسرمینرههغرالنوتاخاکزوا(*نوتاخوبراليدریاروليقمکاحاکيرالاکزوا

هجينمیبیامنیآزوسکنآنوجواكنیئآراليدریاسامتیآزوساکنآاسیا

قیالهغقيلهاشداپنیدنيدالوایاتغجیدلواناخاغوبنسیاكنوسنیدنوک

پوکفیاوطكولمراليدراتوکناخریبهغيدلآزواهلیبقرهیداملاقیئک

یدریارابیریماناکتیچدالوبریماكنینناخاغوبنیایداوب

اکناکیترومیتشاتیدریارادربخنیدیناکدوکهلماحكانیننوتاخیلکنم

نیدنوتاخیلکتمنیستقورهیدنیآیقتونوچواقونآیدريبیوقزوتوأ

نمروریبهکنتزیستیاهنوزیسدحكناسلکبباتربخنبدنيلمحكنینآو

بيليقتشکیملاعمهرومیتشاتیدرابیمیرومیتشاتبيليقهدعوبیت

یسهلحمكنینمکهلحموببلکكهلحمسیبهاکانیدشوتهغیتروبلوغمیدزک

ناخوب(*

روروت
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یکلمرومیتشاتراليدبتروروتیسلحمكنینلوغواهریشیدروسبیتروروت

كنیننوتاخیلکتمیدروسنیربخكنینیلمحكنینآوكنيننوتاخ

هریشوراليديوقرومیتقلقوتینیئآیدلوبیلغوارابنیدناخاغوبنسیا

رالروروتبویوقكلمرومیتینیتآكنیئآیدلوبیلغواریبنیدلوغوا

رالهلیحپوکرومیتشاتهضقلایدریابوروببانیواادهلحممهیسیکسا

ریماكنوسنیدنآیدروتليکهغهجدوبمیمایناخرومیتقلقوتبيليق

یدلبقرالپوتهجتيمسرلوغمبيراتوکناخیناخرومیتقلقوتیچدالوب

یناتسروغیواوغاتالآودنکرایورغشاکادتقوزآناخرومیتقلقوت

سايلابوزوکراکهغفرصتتحتینیتکلممرهنلاءاروامكنوسنیدنآیدلآ

یدتاکاکيتمحرقحبیلکیزوابویوقاددنقرمسینیلغواقیلتآهجاوخ

یدربالوایدلوبناملسمادرغشاکنیدنلسنناخزكمجمیکیکلوا

راکشیقتیدرودلبقیاوآنوکامیبمکیداریاوبیبسكنینیقاملوبناملسم

بیلکبوجوکیدشوتیرظنهغتعامجسیبهکانیدریابورويبيليق

نينيوبونیلوقكنینتعامجلوشیدلبقمکحناخراليدریابوروتلوا

ناخراليدلکبیلآبالغاببیرابراللواسيبيترالكنيلكبيلآبالغاب

بورویبیلاقینادمهاكراکشكنینمیامتوتینیقیلرايكنیئممکیدنیآ

رکآبیتنوسامرابیئکادهاكراکشیداریابيليققيلرابناخاّمارالزیس

كنینقلخناکروتلکبالغابوبیدریابيتكنیلکبیلآبالغبهسروب

كنینیراخبنيدلاعاجنخيشیدریاناکیتنیدلالامجخیشیغولوا

راليدنیآخیشرالروروتناکلکلاحبحاصسیدنااتآرالوبنیدیدالوا
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نيدريبناكمتكتکقوبزیمیناکلیبینیناغلبققیلرايكنینهاشداپزیمرفاسمزین

ناخراليدبتزيمكيجاتخیشبیتزیسومكيجاتمیکیدروسناخزیمالک

اساملوبادزیبنامیاراليدنیآخيشیدیتروروتقوترآمهتیانیدكيجات

ریببيليقرثااكيلکتوکكنينناخزوسوبراليدبتزیمروروتمکمهنیدتیا

یاكلکبیلآیکیجاتوبكنوسنیدناکشوتتقیاقنممکیدرویوبهغلواسي

هغيدلآناخیلغشلوالواسيكنوسنیدناکشوتبتياقناخبیتنیس

زیسنامیانیسیدنبآناخیدرباابوروتلواادتولخناخیدراببيلآ

.نامیاروروتیبیسانعمدلانینزوسلواكنیدبتروروتمکمهنیدتیایئک

یادشتكاینناخمکیدلقفیرعتغادنآیناباخیشیدبتروروتیبناکت

ناخمیکیدلبقتمدمغادنآینرفکویدلوبقاشموبیادمومیکنوکقئاق

یقیلناملسملاحلایدنیآهغخیشیقتیدالغيبوکویدلوبرازیبنیدرفک

یثورومتقورهیقتليغليقربصنیاملییاروتلکاغلوییقلخماسلبقراکشآ

رالدغلابمبوکبیتلیللاکهغمینابكنینمهتلاهتلاماسلآینمرالتکلمم

هتسخخيشكنوسنیدتقوهچینریبیدلکهنیشوقزوابلاقخيشیدليق

هاشداپغولواناخوبمکراليدتیآادراليدلبقتيصوهغیراللوغواراليدلوب

ینمیمالسكنینمبیرابهغیتاقكنینناخیامقروقهتبلاروروتیسوغلوب

یقتیدبتليغاقروقراهنيزليغيآیایناغلبقدهعنوریبكنینمیقتلیئروکيي

نیدلادیشریتآكنینیراللوغواكنینخيشیدتاکهغاقبلارادنیدانفلاراد

كنوسنیدناکاتوالیبهچیننیدنآرالبدلبقدهعلاىلوینرالآخیشیدریا

اراخبودنقرمسوناکدناوناتسروغیواودنکرایودنکشاتورغشاکناخ

مامتو



---- \o۹ ----

قامتیآینیوصوكنینیسانآنیدلادیشرخیشیدلآینرهنلاءارواممامتو

اروکیبناخایدلبقیعسدنچرهیدليکهغیسودرواكنینناخنوچوا

زاوآدنلببیلکهغینابكنینودرواادناغاوبقداصحبعنوکسیبیدامليب

لوشبیرابیدرابیییشکبیتشیاینزاوآوبناخیدنیآناذانوریب

ناخیدلیکبیلآیخیشبیرابیدریاببتليکبیلآینیثکناغرقجت

خيشیدیندايدناغوانوجيايفنيدوقيولدوجوجیزینیبیدابآ

هغناخریبریبیایرالزوسناغيآهجیتنرهكنینیرالاتآنیدلادیشر

ینیرالارمایقتیدلوبناملسمبتیآینتداهشٔهملکیزواناخرالایدلبقنایب

ساروجیدریارابیکیریباّمایدلبقناملسممهیبرألآبیرقاچسیبریب

نوریبكنیئآكيجاتوبروروترابناولهبریبادنومیدنیآلواخیلتآ

ناخدنچمهیدیتنیالوبناملسمنماسقيییآرکانوستوتشاروک

یتخيساروجریمایدنیآنیدلادیشرخیشیدامليقلوبقیدلبقعنم.

ینیناولهپكنینلوغمیدیتكنلاتوتشاروکكنیلکبیلآیئاناولهبیدليقطرش

ادنكوروببیشالتبوتوتشاروکنلريبكنیئآخیشرالیدليكبيلآ

نيدنامزریبیدالیقیيبولوبشوهیبیدروایلسرییهنیکاركوکكنینناولهپ

یدروتنیدنيريباتیآاتیآیتداهشٔهملکبیلکهنیلاحزواناولهپكنوس

ناملسمساروجریمابوروکیلاحلوایدلقيهفقابآكينخیشیات

یکكنیمشمتلآزوینوکلوایدلوبناملسملوغمعیمجویدلوب

هجينریبیدلوباراکشآمالساادنجیاكنینیلیایاتغجیدلوبناملسم
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راشيیلیینیدنآیدریاارمألاریمایزوایدریابوزوغرونواادیبصنم

امایدريباکنآیبیبصنمكنینیساتآقیلتآدادیادخایدلاقلغوا

نیدلارمقیتآكنینیینیایجنجوارالیدریاییااقآشیبیچدالوپریما

هضقلایدربإناولهبودحلاميظعاّمایدریاكاپیببجتلوایدریا

یدليقضرعنیدلارمقیداریابوروتلواادهناخشنروکناخنوکریب

بيليققيلرادرسکلیاغولواغادنومروروتشایدادیادخریما

یادوغناقشابلوااتكنيريباكلمینیبصنمكنیئآسامليباراقشاب

نیدببسلوایدامليقلوبقیبآناخیدیتنوسروتادنمهجنوغلوب

خیراتناخرومیتقلقوتیدالقسادنولکوکبیرغآنیدناخںیدلارمق

ییعسكنينتالغودیچدالوپریما.(*یدپاتدلوتادزولوازوییلیی

هغنامیارونادنیشابتروتیمرکییدلوبناخادنیشابرکسنوانوریب

ینیمکحكنینیرکتادنیشابتروتزوتوایدلوبناملسمبولوبفرشم

داوسنیدنوافوداینناخیدنکهفاقلارادنیدانلارادبيراكتي

ینناخرومیتقلقوتنبهجاوخسايلابيليقجورختالغودنیدلارمق

كيلوغولوانیدنيلسنكنینناخرومیتقلقوتنوکلوا(۳یدروتلوا

ییرالیئکیلرابتعایقتوراليدروکتیایاکتداهشٔهجردینیشیکزكسنوا

اسلوبدوجومنیدنيلسنكنینناخرومیتقلقوتادریبرهمکیدیوق

هبطخبویوقتآناخاکیزوانیدلارمقكنوسنیدنآبیتكنوروتلوا

ناغروتامیاتوسریبنیدناخرومیتقلقوتاّمایدلبقهغیتآزوایناهگسو

یدلبق(۳ادنیشابیتلآنوا(

نالغوا
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ر-

اغآریمایدربااغآریمایئآكنینیساناكنیئآیدریارابنالغوا

دادیادخریماویدرابهغبشاقدادیادخریمابيلآینالغواوبنوتاخ

ادتقولوایدامریبیدرابعيیکنیدلارمقدنچرهیدالزکیننالغواوب

رالوبیدالیکاکيتسواكنیننیدلارمقنالريبتیاهنیبرکشلرومیتریما

كنینناخرومیتقلقوتدادیادخریماادناغلوبلوغشماکةلداحموهلتاقم

رالیثکیلرابتعاهچینسیبابوروشباتهغرألآیدلبقنییعترالوکاناهنیلغوا

رومیتریماهضقلابيترالكنولوبنکاسادنآیدرابیيهغناشخدبهوکنالریب

بيليققیلیارآفصاداناکلکرهیدلکشیباکیتسواكنیننیدلارمق

هغافتساتلعنیدلارقادينكلکینوسهضقلارالودریاروشوروأ

قلخهچینریببیتشیاینیناغروتالکكنینرومیتریمایایریابارجوا

یتکرحکزوانیدسفنریبادنیدلارمقمکنوچواكنیئآروایجاقنوریب

ریبیبنیدلارمقنالريبقوزآكولنوكهجیتنریبهرورضلابیدرياقوي

هجیتنرییراليدرابییاکنآیداریارابهشیبغولوامیبابوروشباتکكزینک

طلغیناغروتالکدنینرومیتریمامکراليدتنبادلانوسنیدنک

نوجوانیدلارمقرالایدالیکهنيريبكيلريببتياققلخبيتشیمریا

یننیدلارمقبیراباکهشیبرالیشکلواراليدرابیبیشیکاکةشیب

مولعمرخآرالبدلیکبتياقیامہاتتمالعورانارالیداتسیاهکنادنچ

هضقلاروروتبیراباکتمذخكنین(*مجتكلامنیدلارمقمیکیدلوب

رضخیتآكنیئآرالیداریابيرابييهغناشخدبمیکنالغوالوا

مجع)*
21
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هغینرواكنینیساتآبوروتلیکیمهجاوخرضخلواروروتهجاوخ

اددنکرایورغشاکمکهاشداپرهاجهغتقووبنیدتقولواراليدلبقناخ

اغوبناسيانباناخرومیتقلقوتنباناخهجاوخرصخراب

یاتغجنبنکوتومنبوتنوسینباناخقاربنبنجسلجیودنباناخ

قلتقنیدنيسهلیبقتغنمقآرالروروتنیدنلسنكنینناخزکچنباناخ

ییزیقیداریارابیزیقریبویلغواریبكنینآیداریارابیئکریبناكيتابق

كنینیلغواایدلبکهغدوجونیدنآناخقلتقرومیتیدلآنالغواكيبرومیت

سورواشیمتقوتهکیقویدلوبرکونهغناخشیمتقوتلواروروتیکدیایئآ

یکدیانیدنمترآیدلیکدنقرمسهغینایكنینیبرومیتبیجاقنیدناخ

هجوتماکفرطوببيلبقعجرکشلناخسوروامکیدنیآیدلیکتغنم

ینناخسورواناخشیمتقوتنالریبیددمكنینیبرومیتبیتیدلوب

ادنتختقیلناخادیارسرهشبولوباکیاهنیقلخكنینناخیجوجبيساب

تغنمکیادلاوسنیدنكمي(كریتّدحناخقلکروصتیدرونوا

مکنوچوادایآیدوشوقهغناخقيلتقرومیتبیلیریآنادناخشیتقوت

لوایداریاراب(۳یسهغدغدقیلهاشداپادنیلکنوکناخقيلتقرومیت

بوتوتایآشیتقوتیدزیارولفدلياشکندرکهغناخشیقوتنیدیس

كنینیہرومیتبیجاقنیدنآناخقیلتقرومیتیدليقدصقاکكامروتلوا

نیدبآیلآیدریاببلاقبولوربآنیدقیلقرومیتتغنمیکدیایدليکهغینای

كنوسنیدتقوهجيریبیدلوشوقبيلكهغقبلتق(روميت)تغنمیکدیاكنوس

یسهدعو(۳اکزیمتذخ(ا
-

رومهد
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بيباتیلاخیرہنلاءاروامںاخشیمتقوتیدنالتآاکیتکلممناریارومیت

بيليقتراغولتقبيليقدیهشیرالناملسمهچبریپبیلکهغدنقرمس

یامروتاددنقرمسبیلکبیتباقبیتشیایربخوبرومیتریمایدتیکبتياق

ادنيوبكنینینوسلیابیرابیدنالتآاکیتسواكنینناخشیمتقوت

شيمتقوتبیباتترصنرومیتریمارخآرالیتشوروانوریبناخشیمتقوت

اديراقوییدليقماعلتقیقلخپوکیبرومیتیدتاکبیجاقناخ

ریمابیچاقنیدناخشیمتقوتناخقیلتقرومیتمیکیدربابیلیتیآ

رومیتریماادكيرچوہقیلتقرومیتلوشیدلکهغیشاقكنینرومیت

ناخشیمتقوتمکیدلبقضرعاکرومیتریمابیلکیدریاهارمهنوریب

نمانشیاغادتآیدمیایدریابيلآنوریبروزینمیقلخیثورومداننم

زکناسریبتصخررکآشیمرباتمالسوتضعیساچرابكنینروآمک

رومیتریمابیتمیدربارولیکبیلآكرکیتمذخكنینزبسنیساجرابكنینرالآ

كانهنییوسلتیایالیاقيلتقرومیتیدريبتصخرهغفیلتقرومیتیقت

ریبیدلوبناوراکفرطكنینرومیتریمابوروچوکیقتیدہاتادنيوب

یقلخوبمکیدنیآ(هغقيلتقرومیتتغنمیکدیاكنوسنیدناکلکلزنمهجیتن

هغدنقرمسیقلخوبیبرومیتراب(۳هدیافیننیدكنيناکلیااکیبرومیق

اکیبرومیتكادیغولوانیسرورابيباكرییرییینیسیاقرهبيراببيلآ

هنیزوسكنینتغنمیکدیانالغواقیلتقرومیتیدیتنیسرورويبولوبرکون

یہرومیتیارالزیسمکیدنیآبیغیینیرالیلاقسقآكنینهلیبقبيليقلمع

هدناخیف(۳هغناخرومیت(ا

(



- ۱۹۶ -

زیبراليدنیآقلخادنآیدیتروليقریسایزکيقاشوانالغوابوروتلوا

زیمسامیئاتیبیبرومیتزیبهسریاقويزیمروروتارابنوچواكنینس

بيرابیقتیدیاقبیلآینیلیانالغواقیلتقرومیتكنوسنیدنآرالیدبت

لتینناخزكنچبابیجنالیتلآیدرونواادهشوكري

ناریانيدنيلسنلکینناخىلوتیلغواكيچک

نباناخكوکیرکذكنینرالناغلیقیقیلاهاشداپادنيتروي

مولعمیدلوبناخناخىلوتنبانآاقوکنم(كنوس)نيدنكلوانآاقیادکوا

هبترمكيلناخیلودویتزعينیکرهمکرودوب(*یسیعمنآاقمکاوسلوب

كنینمکرههنبرالریدناقاخینآرالاقيالخرالارماهسلکقوترآنیدنس

یراقوينيدنآاقرالریدنآاقیبآقلخهسلوبیراقوينيدناقاخیسهبترم

مکاحهغناسارخیناکیتاقآنوغرانیدنقلختاریوایقتساملوبتزعهبترم

كنوسنیدناکاتوالیبنوانیدنيتموکحكنیناقآنوغرایدرابیيبيليق

هغناخوکالهیاینباكنینیزوانآاقوکلمكنوسنیدنآیدلوااقآنوغرا

یدريبینیموکحكنینیتکلممناریابیریبیایریبنیدشیبكنینیرکشل

كنینرالآبوروتلوایمصتعمهفیلخویاهدحالمةعامجبیلکهغناریالوا

یدلآینیتکلممماشبیرابنیدنآیدزوکریکهغیفرصتتحتینیکلم

ناخاقابآكنوسنیدنآیدتوانیدایندبيليققيلهاشداپلییزوقوتیقت

ادنمنرواكنینیسانآنالریبیکحكنیننآاقیالبوقیبعناخوکالهنبا

كنوسنیدنآیدتاکنیدننکكنینیسانآبيليققیلناخلیبیلیینوایدروناوا

هنیسانعم(*

دمحا
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ربمتس

یکیانیدنقيلهاشداپكنیئآیدلوبهاشداپناخوکالهنباناخدمحا

بوروتلوایبآناخوکالهنباناخاقابآنبنوغراكنوسنیدناکتوالیی

نیدایندبيليققيلهاشداپلیییلییمهلوایدروتلواادنیرییكنیئآ

نبا(ناخ)اقابآنب(وتاخاکییایاكيننوغراكنوسنیدنآیدلقلقن

نیدنكتواليبتاروتنیدنيقيلهاشداپكنیئآیدلوبناخناخوکاله

كنیئآیدلوبناخادنينروابوروتلواینآناخوکالهنبودیابكنوس

ناخنوغرآنباناخنازاغكنوسنیدناکتوایآزکسنیدنيقيلهاشداپ

هاشداپادنينرواكنینآبوروتلوایآناخوکالهنبا(ناخ)اقابآنبا

فرشمهغمالسانیدهکیتکلّواادناریانیدنيلسنناخىلوتیدلوب

یدلوبناهنپرفکیدلبقششوک(۳اکیترهشكنینمالسایدریالوایدلوب

هغمالسایلوغمعيمجكنینناریانيديبيسكنینآیقابهغتوایرالدناغابو

یتیبخیراتكنوس،نیدناکتوالییزوقوتنیدنيقيلهاشداپیدلوبفرشم

لییزوتوا(یرمع)تدمیدتاکهغاقلارادنیدانفلارادادریبیقتزوی

.نباناخاقابآنباناخنوغرانبا(ناخ)وتیاجلواكنوسنیدنآیدریا

یدپاتتافوبيليققیلاهاشداپلییجوانوایدلوبهاشداپناخوکاله

دیعسوبایدلوبهاشداپناخوتیاجلوانباناخدیعسوباكنوسنیدنآ

تقوهجيتاریبنيدبيسلوایدریاادنیشابیکیانواادنكلوایساتآناخ

زوقوتنوانیدنمقيلهاشداپیدريبهغزودلسنابوچریمانيرايتخامامز

ناخوکالهیدتاکاکيتمحرقحكانوسنیدناکاتوالیی

اکیرهش(۳وتباعيك(ا
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لنوسنیدناخدیعسوبأادیتکلممناریانیالنلسن

دنینردناخوبمکاوسلوبمولعمیرکذكنینیرالناغلیقرالارملا

یقتروروت(قوی)یارألارایتخاچیهادیبیلصمتکلممروروتناخیئآ

نیدناخدیعسوبارتریدرالینابوچیارالآمکیرالارماكنینزودلس

یداریانیدنلسنناخیلوتنباکوب(*قيراهکناخاپرارالارماكنوس

یلعنبیسومیدربایکاحدادغبهکتاریوایلعرالبدراتوکناخ

نوریبناخابرایدلبقناخیناخوکالهنبیاغارطنبودیابنبا

هغفرصتتحتینیتکلممبوروتلوایناخابرایقتیدلکبلاغبشوروأ

رالریدكرزبنسحخیشاکنآهکریالجنسحخيشادتقولوایدزوکریک

لوينبدتحمبیتشيانيناغلوبناخیسوملوایدربایکاحكنینمور

بيليقناخینناخوکالهنبرومیتوکنمنبیجابنانبرومیتنبقولتق

یدلوبهجوتماکفرطناریابيليقعجمیظعرکشلنیدیجرکونیدمور

هکتاریوایلعیدلکبلاغبشوروانوریبناخیسومادنیتسوازیربتبیلیک

تاریوابیچاقناخیسومیدلوایدریایغولواكنینیقلختاریوا

هکیجاوقىلعریمانبایلعخیشادتقولوایدرابهنج-یاكنینیلیا

مامتناغروتلواادناسارخبیتشیایربخوبیدربایکاحناسارخ

یجوجیسینیاكنینناخزکاچراليدرابماطسببيليقعمجیلوغم

ینآیدریامکاحادناردنزامناکیترومیتیاغطنیدنلسنكنینراسق

یناخكنینریالجنسحجیشهکناخدمحمیقتراليدلبقناخبوروتلک

قوترا(*

یدرپا



- ۱۹۷ ----

نالریبیقلختاربوا(*ادناجیابرذاراليدوروباکیتسواكنینآیدریا

ینربخوبمیالجنسحخيشیدلوشوقاکرومیتیاغطبیلکناخیسوم

راليدلبقهبراحماددورمرکیارحمعهورکایکیوبیدلکوشراقبیتشیا

یاتغطیدلواادشورواناخیسومویدلوبرقظمریالجنسحخيش

نسحخیشراليدتاکناسارخبیجاقىلعریمانبایلعخیش(و)ناخرومیت

رالریدكاجوکنسحخیشاکنآهکزودلسنابوچریمانباشاترومیتنبا

یدرپامکاحادنيفرطریبكنینمورنالریبیرماكلینناخدیعسوبا

كنینریالجنسحخيشنالريبتیاهنیبرکشلبیتشیایرادربخوبمهلوا

نسحخيشراليدشورواادنيتسواناوجنهورکیکياوبیدورویاکيتسوا

بجاقریالحنسحخنیداوادنورواناخدمحمیداوبرفظمداجیک

دتحمناطلستنبنوتاخ(كيب)یتاسكاجوکنسحخيشیدتاکهیناطلس

نیدنيترآكنینكرزبنسحخیشیقتیدنروتلواادتحتادزیربتیاهدنبرخ

بولوبعباتکناچوکنسحخیشبیلکیرالیاریالجنسحخيشیدراب

ینوتاخكیبیتاسكاجوکنسحخيشكنوسنیدلییریمیقتراليدلبقخاع

ینناخوکالهنبتومشبنبهکسنبدتحمنبناميلسبیلاقلزع

هجينریبیدزوکرکهغیحاكنكنینآینوتاخكیبیتاسیقتیدلبقناخ

یورنیدكاجوکنسحخیشریماكرزبنسحخيشكنوسنیدتقو

(* وتاختکنبكنرفالانبرومیتناهجیقتیدرابدادغببولوبنادرک

بيلقعجرکشلیقتیدلقناخیناخوکالهنباناخاقبانباناخ

وتیاجنك(۳ادناكابزوا(
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كاجوکنسحخیشیدليقهلتاقمنالريبزودلسكاجوکنسحخیشبیلک

ینیناخیقتیدالیکدادغببیجاقریالجكرزبنسحخیشیدلوبرقظم

كنینزودلسنسحغلبكنوسنیدنآیدلوبناخیزواویدلبقلزع

رابینوتاخبرعربكنینكاجوکنسحخیشوبیدباتقنوریشیا

اکنآمهنوتاخیدریاقشاعناكيتهاشبوقعيهغينوتاخلوایدریا

خيشنوجواكنیئآیدلبقهانکریبهاشبوقعينوکریبیدریاقشاع

نوریبنوتاخوبینآمکیدلبقلايخنوتاخوبیدلاسهغنادنزیبآنسح

غنریماهےکرابنیدیسلوایاغلوبناغلاسهغنادنزبیترابینیا

كنیننسحخیشنزبرعوبادناغنايبيليکبولوبتبسمنیسح

نسحخيشكنوسنیدنآیدروتلوابالواتبالواتبوتوتنیدنیسهیاخ

ادنلنرواكننیساقآنکیتفرشاكلم(Rیدریاراب)یینپاكنندجوک

هجینریبیدلبقناخیناکیتناوریشونانیدنلسنناخوکالهیدروتلوا

زوایاهکسوهبطخیدلوبناخیزوابيليقلزعیبآ(كنوس)نیدتقو

نيديبسكنینآرالناملسمیداریاكاپیببجتفرشاكلموبیدلبقهغیتآ

هغفاجتتشدبجاقیدربنیدلایحمیضاقرالبدنکبجاقکفرطره

كلمادنيدلآكنینناخكیبیناجیقتیدرابهغیشاقناخكیبیناج

عيمجوناخكیبیناجمکیدلبقنایبغادنآینیکيلكاپیبكنینفرشا

تیاهنیبرکشلناخكيبیناجممألآرخآراليدالغيرازرازقیالخ

كنینیوخبیلیکناکیابرذایدنالتآاکيتسواكنینفرشاكلمنوریب

یفرشاكلمبولوبرفظمیقتیدلبقهبراحمنالرییزودلسفرشاكلمادنمتسوا

هتسباوروتلوا
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ییيخيراتهعقاووبیدلوببحاصهنیس(*هنېفدوهنیزخابوروثلوا

ناخیجوجبابیجنالیتییداریاادزوقوتكيلایقتزوی

لنینیرالناغليققیلاهاشداپادقاچپقتشدنیدنیدالوا

ینیئآكنینیساناكنینناخیجوجیلالقنایبیناخیجوحلوایرکذ

تابکرمادقولقويناخزکمچیداریاهلماحنیجوفٔهتروبرالریدنیجوفهتروب

هیلواینانیجوفهتروبیقتینپاجینیویاكنینناخزكنچیناخكنینیقلخ

یسیجکیاكنیننیجوفهتروبینوتاخكنینناخكنوایدتاکبیلآبيليق

یدریارابقولتسودادنيسارآكنینیناختیکرمنالریبناخكنوایدریا

هغناخزکاچبيلآبالیتیننیجوفهتروبناخكنوانیدببسلوا

یساتآداینناخزكاجنوریبناخكنوامکنوچواكنیئآیدرامیب

ینناخیجوجادلوینیجوفهتروبهضقلایدریاتسودرداهبیکوسي

یلیاهضقلارالياغلاسیئآمیکیدربأقويهراوهکهدرییلوایدروغوت

بيلاساكيجلاكنینآبيليقهیبعتهسرمینمیبنیدریمخبیتنوسامبرغآ

اکزیببولوبلاعئوخبوروکینیلغواوبناخزکاچراليدلکبیلآ

یننامهمناکلکیکیبیتیجوجادنيليتلوغمیدبتیدلیکیجولج

ناخیجوجمکاوسلوبمولعموراليدیوقیجوجینیئآنیدبیسوارالروتیآ

ادنیناتسادكنینناخزکمچلمحمیرکذكنبنآیدلوالوانیدنيساتآ

نباناخوتابقودلبقرصتخمنوچوانانیئآیدریابوباتریرحت

داینناخیجوجناخزکجیرکذلبینناخیجوج

هنیدو(*

22
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ادتقولوایدتوتازعبولوبناشیرپبحتكنوسنیدناکتیشیانیناكلوا

اتیآتحیصنودنپهمههغیرالارماویرالنالغوانوجوایتحملاصمتکلمم

غرافنیدازعهلمحلاینیدالشاباشالزوسرالزوسزیمآتیصوویدالشاب

يدنیآاکنیکجتواكنوسنيدناغلوب

یئآروروتناخنیاسیبقلواوتابیلغوایجنالیکياكنینناخیجوج

ليغليقعباتاکپآینیرالارماویرالیسیابوتروتلواادنتحتكنینیساتآ

یقتليغروتادنآكنوزوارالاسامتوتینکیزوسیرالارماویرالیپارکا

یدرابییبیتیلالبقیایرکفكنینآزمبليکرابییتشادهضرعاكنم

بيلآربخوتاباداناکیینیقیهغیسودرواكنینناخونابنیکجتوا

نیدنيترآكنینرالآمهیزوایدرادیبزاوشیبینیرالیلیاویرالنالغوا

یقتليغرابهغقاچپقتشدنیس

نیدنوکجواراليدلبقهزاتینازعبوشروکنالريبنیکجتوابیقچزاوشیپ

كنینوتاببوتروتلواادنتحتكسنیساتآیناخوتابنیکجتواكنوس

مامتیدنیآیایرالزوسناغيآكنینناخرکاچهغیرالارماویرالییا

نوریبیسرلوغمبیلاقیوتغولواكنوسنیدنآرالبدلبقلوبققلخ

رالماعناپوکویدريبقایآهغرألآمهوتابراليدريبقایآهغوتاب

،میکیدلکیشکریبنیدنیسودرواكنینناخزکمچهاکانادتقولوایدریب

وردمکراليدشالغيبوتوتازعغادنآادنامزمیببیتیدلواناخ

وتابكنوسنيدناغلوبغرافنیدازعهضقلایدقيچرالویرغنیدراوید

ودرایسینیاشیبابوروشباتکرومیتیاقوتیینیاكيجنینیتکلممناخ

زكاجبولوشوقنوریبنکجنواوبیلآیراحتربیاهمجهکربنابیش

كنینناخ



ادمرقارقبیلکراليدلوبهجوتماکفرطمرقارقیهاکتحتكنینناخ

نیدازعراليدتوتازعغولوایقتراليدلوشوقهغرالهدازہشورالارماعيمج

كنینناخزكمجرالددازهشعیمجوناخوتابكنوسنيدناغلوبغراف

هغنآاقبيليقیوتغولوابوتروتلواادنتحتینآاقیادکوانالسیبیتالصو

كنینهنیزخببسبقایآهغرالارماورالددازہشمهنآاقراليدريبقایآ

یغهمهیداعلاقشیوردچمهمكيدريماعناغادنآبیجآنکشیا

بولوبواییرالداشداپكنینكلمهجيريبنیدیتکلممیاتخراليدلوب

ميکيدلبقمکحهغناخوتابیقتیدلوبرونالتآاکفرطلوانآاقراليدریا

.یسینیاشیبمهناخوتاببیتليغلوبهارمهنالريبكنینمادرفسوب

لتقییاساجرابكنینرالتکلمملوانآاقادرقسلوایدنالتآنوریب

سکرچوسوروایناخوتابیقتیدلکمرقارقبتياقبيليقتراغو

ناخكویکیلغواكنینیزوایدلبقدزمانهغرالهعلقاکرواهنيوراغلبو

ادرفسوبیرادیابیلغواكنینیاتغجنآاقوکنمیلغواكنینناخیلوتو

یرالوبناحوتابیشوقبیتكنیریپددموكنيليقتمذخهغناخوتاب

یسینیاكنینناخوتابیدلیکاکیهاکتحتكنینیزوابینالتآبيلآ

یدالقاسزودنوکهجیکجوایدلبقنامہمیتعامجوبناخرومیتیاقوت

یدایقنامهمزودنوكهجکقرقیتعامجوبناخوتابنانوسنیدنآ

نبدنآراليداملوبیلاخنیدترشعوشیعمدریبادزودنوکهمجلاقرقوب

ادتصرفكدنایدرابییهغفارطارالیچاغوتهغقامليقعمجرکشلكنوس

مکاوسلوبمولعمیدرباقویییاهنوّدحمکیدلوبعجرکشلقادنآ
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یدریارییناکیتهدرواكوکادقاجتتشدیهاكتحتكنینناخیجوج

ولروکوسورودرقشابوراجامكنینناخوتابمیکنوسلوبمولعم

ادکرناموتنیدنومیناغلوبتافوكنینیزواویناغلآیرالاترویوبشمن

تشدكنینناخیهجوجنباناخهکروبروروتبیلیتیآ

نیدنكلواناخوتابیرکذلنینفاغلوبناخادقاچپق

یدلبقناخیبنالغواقاترسیلغواكنینناخوتابنآاقوکنمكنوس

(۰نیدنآیدباتتافونوروبنيدسامروتواادنیدنسمقیلناخزونهلوا

یدپاتتافوادتدمزآمهجتالواراليدلبقناخیجتالوایینیاكنینآكنوس

هکربیدایقناخیناخیجوجنباناخهکروبنآاقوکسمكنوسنیدنآ

۔یدربرامعلابوكبيلقرالپوتغولوانانوسنيدناغاوبناخناخ

پوکهغناقادیدريبیسولواناکریبناخوتاباکیرالییار9اقآمامتر9

كنینناخهکربنوکامیبیلاعتیادخكانوسنیدنآیدرایعیرالشکشیپ

یداینیارباقحاندنانیزوأبيلاسینیتعداینقينالمایکوک

روروتقحيلرسیئآمیکیرهشناغلاسكنینیساقآابينالتآنوکسیبهضقلا

لواروروتبیلکناوراکپوکنیداراخبمکیدروکیدرابادنآ

بوتلیابیرقاجاكرییقالواریبینیشکیشخبیکسانیدنچیاكنینناوراک

نایبیشخبیقیلناملسمرالیشکوبیدروسینیبادآوقيرطكنینقیلناملسم

ناملسمنالريبلدقدصناخهکربینعیراکماکهاشداپلواراليدلبق

کنآینارسوببیرقاچینرومیتیاقوتیینیاكيككنوسنیدنآیداوب

نیا(*

مع
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اراکشآیمالسانیدكنوسنیدنآیدلوبناملسممهلواهسریایدنیآمه

یدلوبادندصقكنیئآبولوبنامينالریبكنینآاسلوبرفاکادرییرهبيليق

یتلآخیراتیقتیدلوبادیپیلعجنلوقادنفيرشتاذكنیئآرمالآرخآ

یریییلاشدابتدمیدنککیتحارقحادتوتشیئآیتزوب

وتابنبایاقوتنباناخرومیتیکنمیدربالییشیب

یاقوتنبوکنمادوتكنوسنیدنآیرکذكنینناخ

وغاتفقوتكنوسنیدنآیرکذكنینناخوتابنبا

نیدناکلواناخهکربیرکذكنینناخرومیتوکنمنباناخ

لوغشمهغقامليقطبضینسولوالیایقتیدلوبناخناخرومیتوکنمكنوس

هدرواقآیقتیدلبقلمعهغيروتسدناخوتاباکیرالیسیاواقآویدلوب

ینیتیالومرقوهفکیدریبهغناخنابيشنباناخرداهبیتکلممناکیت

راغلبیزواویدربارومیتیاقوتنبرومیتناروایدرباکرومیتناروا

یدلکبتياقبولوبرقظمكنوسنیدلیییکیایقتیدنالتآاکيتکلمم

ناریابينالتآاکيتسواناخاقابآنالريبكيرچزيسناسكنوسنیدنآ

ریبهنیهیدنکبیقبيليقغلمنوریبناخاقابآیقتیدرابکیتکلمم

زوییلآخیراتردیدرباروليقشیلکشیرابنوریبرالثکشیپاکيریب

ناخدمحاهغينرواكنینآیدليقلقننیدایندناخاقابآادناسکس

نباناخنوغراكنوسنیدتقوهجينریییدلوبناخیدریاناملسم

اقابآنباناخنوغراكنوسنیدنآیدلوبدیهشادنلوقكنینناخاقابآ

كنینناخنوغراناخرومامتوکنمادقاجتتشدیدلوبهاشداپناخ
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بيليقشابینکیبیکیناکیتیاتكرتویقوتبیتشیانیناغلوبهاشداپ

ناخنوغرایدرابییاکیتسواكنینناخنوغرانالریبیشکكنیمناسکس

یراکلیانالریبتیاهنیبرکشلیناکیتراجاغطریمابیتشیایربخوبمه

ادیتسواغابارقرکشلیکیاوبیدنالتآنیدنمترآكنیئآیزوایقتیدرایی

وبراليدناکبجاقبوروتسابیقلخدنینناخرومیتوکسمرالاتشوروا

یدلوابالغابهضغیجايكنوسنیدناکتشیاناخرومیتوکلمیربخ

ادوتوبیدلوبهاشداپناخوتابنبیاقوتنبوکسمادوتكنوسنیدنآ

نباناخوغاتقوتیدليقراغآینیقامليقدادیبوملظرایسبناخوکنم

نیدتقوهجيامیبیقتیدتاکبیلکبجاقنیدنملطكنانآناخرومیتوکنم

ادوتبیشوروانالریبوکنمادوتبیلکبيليقعمجرکشلپوکكنوس

پوکویدلوبهاشداپیزوابوروتلواینوکسمادوتبيسابنیرکشلكنینوکنم

رادرمألآرخآبیلاقلمعنالریبیروتسددنینیساقآواتآبیلآیارالاتروی

رہشویدریالیبیلآیقیلهاشداپتدمیدليقتلحرهغاقبرادنیدانف

نباناخلرغطنباناخلبزوایداوب("نوفدمادقجنارس

نباناخیجوجنباناخوتابنباناخرومیتوکنم

ناخوغاتقوتیرکذلبینفاغلوبناخلتینناخزكنچ

ادنشابجوانوایلیایقتیدلوبناخناخكبزواكنوسنیدناکلوا

قيالهنیسهبترمكنینمکرهویدلبقطبضنوریبیروتسدكنینیساباباتآ

هجرابیدزوکرکهغمالسانیداینسولالیاویدریبرالماعنابيليقتمرح

نوقرب(*
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رالیدلوبفرشمهغمالسافرشنیدنببسكنینتلودبحاصلواقلخ

هجهغتمایقاترالیدبتیلیاكبزواینیلیایحوجهچرابكنوسنیدنآ

هبترمیکیاویدريبنیدادكنينلدعودادرالروروتیسوغنیآمه

الآیناریایقتیدراباکیتسواناخدیعسوباهغیترویناریا

ناختیبیاجیدليقلقننیدایندرمآرخآیدلکبتياقیاهلیب

یرکذكنینلفاغلوبناخكنینناخلبزوأنبا

یناجوبرالایدلبقناخیلناخكیبیناجكنوسنیدناکلواناخكبزوا

یدابعو(راونوالاموایلعیدرباهاشداپناملسمبجتناخدای

تعیرشویدرونلواهغتحتادقجنارسرہشویدربارولبقتمرحیشخب

ادناجيابرذاناکیتشاترومیتنبفرشاكلمیداریاراتوتساپینارغ

نیدببسلوایداریاملاظوقسافبیگفرشاكلملوایداریا

یضاقراليدلوبقرفتماکفرطرهیسیلاومویسیلاهاكنینناجیابرذا

یدلوبنکاسادنآادیدرابهغقجیارسرهشبجاقناکیتنیدلایحم

نوجوكاتينبایمظعوكبنیضاقنوكربیدریارويآظعوادنوكاتا

كلمكنوسنيدناغلوببتيآظعویضاقیدرابکیسلجمظعوناخ

قیلشابناخمکیدنیآرالاتیاکحغادنآنیدنيدادیبوملظكنینفرشا

رکایدنیآهغناخیضاقكنوسنیدنآرالبدالغيرازرازقلخاجراب

تمایقیادرفكانسامریببيلآینزیمیدادكنینزیبنيدفرشاكلمبیراب

.كيرچبیلاقریثأتزوسوبهغناخیدبتزیمولوقكنینزیبادکنکاتیاكنینس

رایز(*
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نالریبفرشاكلمبیرابیدنالتآاکيتسواكنینفرشاكلمبیترقاج

تروتكنینفرشأكامویدروتلواینفرشاكلمیقتیساببيليقهبراحم

:یناجهقشابنیدلاماکروایدریارابیرهاوجولعلهويتزوي

یدربیلغواایدلبقتمسقکرکشلمامتینارهاوجولعللوشناخكيب

تعجارمهغیترویزوانوریبترصنوغلیقتیدليقمکاحادنآیناكيب

قیلهتسخریماکیفیرشتاذكنیئآكنوسنیدناکلکهغیترویزوایدلبق

ناملوتروقنیدقالهتسخوبنمیدمیاناخیدتراتهغقازوابولوبادیپ

نوسلیکیدرایسبیشکهغناجیابرذاهغناخكیبیدريبىلغوابیت

یدريبهضقلایداریابيليقمکاحهغناجیابرذایناخكیبیدرببیت

(*یقلخیقتیدلوببارخناخكیبیناجنوروبنیدساملکناخكبي

ودنپپوکویدليقدهعلایلویناناخكیبیدريبهنایباغبيغيي

یدتاکاکتمحرقحادزكسكيلازوییييخیراتیقتیدنیآرالاتحيصن

یدلوبنؤهدمادقچتيار-سویدالیققهاشداپلی-ییتیینواو

كانینناخكایبفاجنباناخلیبیدریب

نیدناکلواناخكمبییاجیرکذلنینیاغلوبناخ

ازعنوكجوایدلیکقجیارسناخكایبیدربنیدزیربتكنوس

ینناخكيبیدربرالارماورالددازهشمامتكنوسنیدازعراليدتوت

یجناوقسافوعبطملاظبیگناخكیبیدربراليدلبقناخ

یشکچیهادنیغورواشاتيرقادنیسینیااقآیدریایشکتیندبارق

یقلخ(*

یدامیوق
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مکیدامليببیتیاغلاقیقاباکموزواتروبمیکیدروتلوایدامیوق

ییای)خیراتیدامتعيهغلبيىکیایقیلاهاشداپرخآروروتینافایند

ادكایبیدربیدالواناخنیاصیدباتتافوادیکیاشیمنلآ(زوي

ادكایبیدربینیوبرانروروتلثمادنچتئاكبزواالاحیدلوبعطقنم

یدالواكنینیرالنالغوااکازواكنینناخیجوجكنوسنیدنآیدلسک

زكنچنباناخیجوجبابیچنالزکسراليدايققلہاشداب

لنینناخنابیشیلغوایچنالیشیبكنینناخ

ادرهنلاءارواموادمرقولقازقواداناروتنیدنیدالوا

یلغواكنینناخزکچیرکذلنینیرالناغليقفیلاهاشداپ

ناخرداهبیلغواكنینآناخنابیشیلغواكنیئآناخیجوج

رومیتاکتومیلغواكنیئآلقادابیلغواكنیئآاقوبیحوجیلغواكنیئآ

یلغواكنیئآنالغوایلعیلغواكنیئآنالغوایدنوقكیبیلغواكنیئآ

ناخاقابایلغواكنیئآناخكدومحمیلغواكنیئآناخدمحمیجاح

زاروایلغواكنیئآناطلسیامشیلغواكنینآناخقلوتیلغواكنیئآ

یضترمیلغواكنینروکذمناخدومحمناطلسرداهبیلغواكنیئآناطلس

عطقنمادناخمچوکیلسنكنینتعامجوبناخمچوک(یلغوا)كنیبآناخ

نوزوایدلبققيلهاشداپلییقرقادنتيالوناروتناخمجوکوبیدلوب

ادلییجوایقتكانیمخیراتیدلوبانیبانیزوکیکیارخآیدباتشای

تغنمبجاقناخمجوکیدلآسوروایباروتنیدنلوقكنینناخمجوک

رومیتیاقوتیدتاکاکیتمحرقحیدرابکیجیاكنینیقلخ

23
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یرکذلنینیرالناغلیقیقیلاهاشداپادمرقنیدنلسن

زوایلغواكنیئآرومیتیاقوتیلغواكنیئآناخیجوجیلغواكنینناخزکنج

لقوتیلغواكنینآنالغواكعئوکیلغواكنیئآهچ-یراسیلغواكنیئآرومیت

ناخشیمتقوتیلغواكنینآںالغواهجاوخیوتیلغواكنیبآنالغواهجاوخ

كکیدربرالجنیدلالالجنوریببیترتوبیدربارابیلغوازكسدابآ

كنینروکذمٔهجاوخیلقوتیدربرداقكاجوکدیعسوباردنکسایدربمیرک

نالغوانسحیلغواكنینآهنیبحیلغواكنیئآرومیتكلوتیتآكنینیسینپا

رومیتشاتیلغواكنینآناخدمحمیلغواكنیئآرالریدنسحیلیکوجیایئآ

یلغوازكسكنیبآیارکیجاحیلغواكنیئآناخنیدلاثایغیلغواكنیئآ

قلتقناخردیحناختلودرونرایتلودنالریببیترتوبروروتراب

یهاشداپكنینمرقرومیتروایچروغميناخیارکیلکلمشیدلکنامز

نیدیقیلقارییكنینرییلاحلاروروتنیدنلسنكنینناخیارکیجاح

یلسنكنینیلغوایسیاقكنینناغيارکیجاحادمرقمکساملوببيلباب

نیدنلسنلنینرومیتیاقوتناغروتالققیلهاشداپروروت

یلغوادنینناخرکچیرکذكنینرالناغلوبهاشداپادقازق

یلغواكنیئآرومیتزوایلغواكنیئآرومیتیاقوتیلغواكنبنآناخیجوح

یلغواكنیئآناخسوروایلغواكنینآنالغوالوقادابیلغواكنیئآهجاوخ

كيبیناجیبقلدیعسوبایلغواكنیئآناخقاربیلغواكنینآناخقجریوق

هکمساقدومحمیجاریانارییبیترتوبروروترابیلغوازوقوتكنیئآناخ

ثعابهغیقاملوبدیهشكنینناخدّمحمبيشوروانالريبینابيشناخدمحم

لوا
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|یجوجكواجكسواشیتربنفشیئاجكيتياكنوسنیدنآیدلوبلوا

كنینرومیتیاقوتیلغوایچنالاچواكنینناخ

یرکذكنینرالناغلوبهاشداپادرهنلاءاروامنیدنلسن

كنیئآرومیتیقوتیلغواكنیئآناخیجوجیلغواكنینناخرکذج

قیلتقیلغواكنینآناغموتیلغواكنینآیابایلغواكنینآرومیتروایلغوا

قملتقرومیتیلغواكنینآنالغواكيبرومیتیلغواكنیئآنالغوارومیت

كنبنآناخدمحمیلغوادلانیبآناطلسرومیتیلغواكنینآناخ

دتحمرابیلغواكنیئآناطلسقالشقنامیلغواكنیئآناطلسقاوجیلغوا

كنیئآناطلسدّمحمنیدیلغواكنبلآناطلسیناجیلغواكنیئآناطلس

یرالباسنكبزواناخزیزعلادبعیلغواكنیئآناخدمحمرونیلغوا

قازقویرالاتآكنینناخزیزعلادبعميكرالروروتبنبآغادنآ

ناخیحوجیرالاتآكنینیرالداشدابمرقویرالاتآكنینیرالداشداب

نیدیلسنكنینناخرومیتیاقوتیلغوا(*یسکالجواكنینناخرکچنبا

كنینناخمچوکوكنینناخهللادبعوكنینناخمجاحیقتوروروت

كنينناخنابیشیلغوایئالشیبناخزکچنباناخیجوجیرالاتآ

رالبدریارصعمهروکذمناخجواوبميكنوسلوبمولعمروروتنیدیلسن

كينناخیجوجراليدلبقلقننيدابندنیدیفكنوسكنینیریبریب

یجنالزکسیدلتیآاديراقوبیرالاترویویرالاكزواناینیرالنالغوا

لکینناخیجوجبابیجنالزوقوتنالریبباب

یمیالجوانوا(*
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كنینیدالواكنینناخنابیشیلغوایجلالشیب

رولیریآادقاریبوتنیدنومكدنابابیکياوبروروتیرکذ

نوجواكنینآیداریارورضقامتيآريببوشوقريبنيسکیاادريبوب

وبشمانولروکوسورواودرقشابوراجامناخیجوجیدلتیآ

كنینیغاریارفسقیللیییایبیدرودلبقراجکلیابیتںیانالتآهغرالتروب

مهلوایدلوابولوبرامیبیداریایامليغمیرکشلزونهبیترالنوسیینیتغ

یئآیورینناریاكيرتادتقولوادلبانناخرکاجیدربابيليآ

بیتنیاراباكرییهنكاناتآیدليقمکحاکنآناخنیاسیبقلووتاب

ناحنیاسبیتليغراببولوباشابهغينرواكئاتآنیساسلوبناغلبقتمون

كنوسنيدلیبیکيایدلوایقتناخزکچادنالورويبوروتشغينيکيرج

یقتبیتنالتآیدلبقرماهغناخنیاسیقتوایدلوبناخنآقیادکوا

شمنولروکادنآیدرابوکسامإلآإلآنیرالاتیالوكنيلسوروایدنالتآ

غولواراليدزاقرواوراليدليقببجبيليغيییرالداشداپكنینسورواو

نیاس(Rیساقآ)ناخنابيشنوكريبرحآاجاغيآجوااتیدلوبشوروا

امیبریبیئکكنیمیلآشیباقشابنیدمیرکونزواکلمیدنیآهغناخ

شروانیدیدلآرازيسنوریباترباالکناتنیاقوبنیدنمترآكينوايهملک

ناغزبقشوروأراليدلبققادنوشالکناتنیالوبنیدنيترآنمكنالاس

نابیشیدلکاکيلكينروایتیدباجاليراتوکناخنایشادتقو

كراکوتادنجیاكنینروایدنوانیدروابوشوتنبدتآیزواكنینناخ

یرادربخهنرالپدربابيتوربنوریبرتریحررومیتیاهبارااكريباچراب

یرسمك
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راليدپاچهغجایکنالریبهزینهدایپییاچرامیدروبینرالهبارایدسک

كنیمشیمتییادرییلوشناخنابيشنیدنمترآوناخنیاسنیدندلآ

یدلوبقلعتهغناخنیاسیساچرابكنینرالتروبلوارالیدروتلواینیشک

یلغواغولواكنینناخیجوجكنوسنیدناکشوتبتياقنیدرفسلوا

بیتكودلوبانیسناكروتبینزمیشیاادرفسوبهغانجلایبقلهدروایئآ

نوابیتكودلوجهغناخنابیشیسینیایدريبلیاكيلیواكانیمنوا

هیلواناغلآادرفسلواهنکهغناخنابيشیدريبلیاكيلیواكنیمشیب

ونامیانویجنلوقنیدنلبایریابیدريبیبیترویلروکنیدرالاتیالوو

روروتلوامیکیدنیآیقتیدريبیلیاقورواتروتوبكریوبوقیلراق

ادقواسزعراهنیزابنوسلوبادزیمارآكينمنوریبنمجلاماقآكنوتروب

ینیفرطشوغوتنوکكنینقیاباجانیغاتلاروااتكلیاورواو

وجییوبكنینییوسریسوموقارقموقاراادناغلوبشیقلیغالبای

ناخنابيشیدیتليغالشقینیقابآكنینوسیراسیقابآكنینییوس

بوروجوکنالریبیلباویرالدلیبیشخبیبیلغواریبهبیتروبلروک

كنینیرالنالغوانابيشترويلوااچاغلوغوالوغوااتیدرابيیا

یرالداشدابكنینلروکیقتادتقووبشوامکرالروتیآغادنآیدلاقادنیلوق

یرکنتنيناغلبنیتساركنیئآروروترییقارییشیمیانیدنلسنناخنابیش

یدروتلوابالشقوبالیابیرالتروبناغلاتیآوبشواناخنابیشرولیبیشخب

یرالنآیداریارابیلغوایکيانواكنیئآیدلواكنوسنیدليبهجينیقت

نكرمكبرجاقلبقادقرداہبلانیابیدالتبنالريببیترتروروترالوب
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ناخروداهبیلغوایتکسایوقراحامراعنایبناغلياسیچاباهغتروق

یتآكنینیغولوایداریارابیلغوایکیاكنیئآیدروناواادنينروایساتآ

یساتآاغوبیجوجاغوبقيلتاقیتآدنینیکیجاکواغوبیجوح

روروترالنومیرالنآیدریارابیلغواتروتكنیئآیدرونلواادينروا

هغایندلوانیدایندوباغوبیجوجاغوبسيراجترومیتکیلقاداب

كنینآویدروتلواادنتغلبیساتآلقادابیلغواغولواكنوسنیدناکدوک

وقلشوغوتورداهببیاجتلواغیلتآرومیتکتیمیدربارابیلغواریب

رالیداریاريدناخرومیتکتیماكولوکینآنیدببسلوایداریاقيللقاع

یساسرمینناغيتریبیشکریبمیکروروتوبادنتغلكرتیسینعمكنینكولوک

نامروکنیزوبقیلنامیجي"نماسلوبرابرکااسرمینوبشواماکاسیآاسلوب

یلغوایئآكنینناخرومیتکنیماسنانیایکنوکكاسرمینلوشبیت

اکنوترومیتجاويسدالوفهتناحكابلیاروروترالنومیرالنآیداریاراب

ادنیبرواكنیئآدالوفیلغواكاوسنیدنكلوارومیکیمیلانآیدنوقداب

قلتآهاشبرعومیهاربایداریارابیلغوایکساكنیئآیدروتلوا

نیدنلسنناخنابیشمیتبرعاساینتآكانیبیسیکسالواكبزوا

زكاجیرکذلنینرالناغلوبهاشداپادرهنلاءاروام

یلغواكنینآناخنابیشیلغواكنیئآناخیجوجیلغواكنینناخ

كنیمیلغواكنینآلقادابیلغواكنیئآاقوبیجوجیلغواكنیئآرداہب

یلغواكنیئآنالغوامیهاربایلغواكنیئآدالوفیلغواكنیئآ(*رومیت

رومیتاكنوم)*

هملاود
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رابیلغواريبنواكنیئآناخریخلاوبایلغواكنیئآنالغواخیشتلود

رابیلغوایکياكنیئآناطلسقادبهاشیلآكنینیلغواغولوایدریا

یزواهمحرلاهيلعتخبهاشیبقلدتحمیلآكنینیلغواغولوایدربا

ینابیشاکیزوانوچواناغلوبنیدنلسنكنینناخنابیشیدریارعاش

ديکداینروکذمناطلسنادبهاشیدربابیلاقصلختهمحرلاهيلع

ناخریخلاوباناخهللادیبعیلغواكنیئآناطلسدومحمیتآكنینیلغوا

ینآكبزوااّمادتحمهجاوخیتآكنینیلغوایکنالیاکیاكنینروکذم

یدریایثكلقعيبمهلواكيب(*یناجیلغواكنیئآرتریدكتتمعوجوخ

یکیاكنیئآاّمایدریایشکلقعمکمهلواناخردنکسایلغواكنیئآ

یعوجربجتهغقاموقوایهلفانوهضيرفزامنلّوایدریارابیرنه

یاتکیهغقامالقاسیآوهغقاملاسیاغیچراقكنوسنیدنآیدرباراب

یلغواكنیئآوناخهللادبعفورعموروهشمیلغواكنینآیدریاناهج

یدلوبعطقنمادناخنمؤملادبعیلسنكنینتعامجوبناخنمؤملادبع

لوایدریاروهشمادملاعییاکحكنینناخهللادبعمکنوسلوبمولعمو

یجوجبابیجنالزوقوتقوداملقنابلیصفنبنيدببس

نابیشیلغوایکنالشیبكنینناخزكنچنباناخ

یقیلهاشداپادمزراوخنیدندالواكنینناخ

ناغلاقنیدیلانآنانوسنیدنكلوادالوفیرکذلبینیرالناعليق

بونوقوبوجوکادرییامیبییااغآیکیابيشولوبیسکیاینراللبا
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رمعنوریبقیلوتاتبالشقنیقابآكنینریسوبالیابنیشابكنینقبای

یساتآ("ىلوتیجاحیلغواكنوسنیدناکلوابرعراليدزاکوا

یدریارابیلغواریبكنیئآیدليققيلهاشداباکلیاابوروتلواادنينروا

هغينرواینخيشرومیتادناغلوبرواىلوتیجاحقیلتآخیشرومیت

كنیمیکسانیدقاملقادنتقواليلاتیکیكنینخیشرومیتیدنکبوتروتلوا

نیدیکبیلکیرہقكنینخیشرومیتیادتباقبیاجنیلیابلکیشک

ادیدروتسابیقنیلشروابتیینوربنیدسامليغييیکیرچبیراباوق

یدرودہاچهغوایلیایدریاقويیدنزرفجمهیدلوبدیهشادنآ

كيلزسدبمایداملاقلوغواادیسیبیانیدنهاشداپویدلیریآنیدنساروت

اكرالاروتكرواقلخناغروتلوانیدبسوبیدلوبهنیتسواكنینیرببریب

هنیکنیاادروابیلغیییرالاقيللاقسقآكنینیقلخروغیواادنآیدنک

یساچرابلیامکراليدنیآیقترالددرایییکهغمیناخیقتراليدلیک

زمیزوسریبهنیمکرالنوسليقلعبنیریزوتزیمروروتاتیکیغتزینیدنک

رالوساراقیضبیبومیدرباابوکیرداقویرالوتاخداینناخیکوب

وبكنیلاروتلواهچناغلوبلواكنیلامتمکاسلوبادنویوبكنینیسیریبرکا

كنينمقوبادنوبوبكنینیساکزوایدنیآمیناخكنوسنیدناکشیاینزوس

هدروایقلخروغیواكنوسنیدناکتشیاینزوسوبرابمینالغواقیلیآجوا

كنوسنیدناکتشیاینزوسوبیداریابیتکیقلخنامیانراليدرونلوانوریب

رالليااكزوایداملکادهغیتاقهدروابتياقیداملوبرکوناکاروتاکزوا

یزولوتیجوج․"

بیراب
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|كاكریاریبكنوسنیدیآیلآمیناخیدلوبرکوناکنالاروتاکزوابیراب

رالبدراییینیشکریبیقلخروغیواراليدیوقراکدایینیتآیدباتلوغوا

لواینکلوابيتليکالیتینویسنیدرکلیاناکامکاچرابابوروی

یقتراليدريبیجنویستآهغشاقارقریبرالنآیدرابهنیقلخنامیان

یسهکاناینالغواناغقوتیکنیباسریارالیدليکهغیتاقهدروابوچوکبتياق

لوغملوسیدنروتلواادروتابوروتلکهنیسهناخشونروکیساتآبیراتوک

یهاشداپكنینیکلمندبنوچواكنیئآرولوبغولوانیدکنواادنمسر

ینامیانروروتناغتارایادقایلوسیلاعتیرکستیکارويروروتكاروي

اچاغتقووبیدريبنوروایراقوينيديزواادلوسبیتنیسنامہمروغیوا

كنوسنیدنآروروتلوایبیسكنینیقیلقامروتلوایراقوبكنیننامیان

نوتوبیشابادکیشیاراليدلیکیناغلبقدیمایرالرکونناغلاقنیدنساتآ

راکدایكنینیسيکیالوایدلوبنامیاننالریبروغیوالیایلاقيوىلكتي

كبزواروروتوبیسینعمكنینیکيلكاميتنمیجارقهنیرالنالغواناخ

ینیشخبیجارقینعیمکروروتلوایسینعمكنینیکيلكامیتیجارقادنيتغل

فرطاکیشکچمهینزیسكاكمیاوینیلاكکیایراتکینرولیکینامیو

تروتنیدنآیداوبتیکییراکدايرولوبكلاميتليکروکیامتوت

یجنوتروتكنمآیجنوچوادالوبایندنااكربلوایدلوبلوغوا

یلیتلوغمادتقولوامیکروروتوبیسینعمكنينكنمآكابا

روروتیلیتبرعناجظفلیداریایامنیکبولوبتونواپوک

كنینكنمآلواریدنمآلوغموریدنیتكبزواومیدشوهكيجات

24



- ۱۸٦ ----

هنغیئآكبزوارولوبهنیسینعمهنکيلکلواريدريغصتفاكاكنآبرعیفاک

یینکداجیاوهنیغتآینتآكجاکماکكوجينريدهنکادربهکرید

یدمیارولوبكامیتهنيغناجیسبنعمكانینكنمآريدهنکیشک

یلغواغولواكنینناخراکدایكنيلاملاقنيدزیموزوسناغروتاتیآ

كنینآمکرالروتیآیدرباتیکیناغقوتىلشوغوتبیاجتناطلساكرب

كنینیرالكاكنوسكنونشوترودناكریاناغناریاوتبىلاعتیادخینکاركوک

امیبزیسیوجتفگقوبیکچرکچیهكنیئآرولوبیکجرکادنسارآ

یقليراقكنینناخریخلاوباادیکیلتیکیناطلساکربرودناکریاهتحت

دیعسوباادرهنلاءاروامنیدنيدالوایبرومیترودناکریاادتقوریبیسکیا

اغتروبیقتروتبوروتلواینازریمفیطللادبعنیدنيرالشادنيرقرواازریم

بجاقیکوجدّمحمازریمیلغواكنینازریمفیطللادبعروروتبولوباکیل

فيطللادبعینوتاخكنینناخریخلاوباروروتبیراباغناخریخلاوبا

هجينریبیدریایسدمعكنینیکوجدتحمرودناکریایلکيسكنینازریم

بیلکیکریبنیدرہنلاءاروامكنوسنیدناغروتادنکیشیاناختقو

نیدنآیدتاکناسارخبينالتآنیددنقرمسازریمدیعسوباناطلسروروت

ازریم․كنوسنیدناکایشیاینزوسوببيتنمرورابمههغناردنزامیران

یناطلساكربناخروروتبيليقسامتلاكاموکنیدناخیکوجدتحم

روروتیالیتكاموکنیدزیبیکوجدتحمازریمروروتبتيآبیرقاچ

یئکكيدوغراقشابیئایشیاوبادمیرالیلیانیقیوادمیرالنالغواكنینم

كيرچمهنمنالتآنوریبكنیکیرچزوانیسمولغواكنینممهنېسقوب

نباشوق
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ینازریمیکوجدّمحمبيليقلوبقنیزوسكنینناخناطلساكربنیاشوق

نیدنساتآروروتبیلیکدنکشاتبينالتآنوریبیئکنانیمزوتوابيلآ

یاتغجناغلوبمرايیکنوکنیدازریمدیعسوباوناغلاقنیدنزواو

بيرابکدنکشاتكنوسنیدنآراليدلبکهغازریمیکوجدتحمبولوزوبیلیا

هغدنقرمسبوتواییوسمیسنیدنآیدلآبیرابیاهيخرهاشنیدنآیدرک

نوغراهنیرییروااددنقرمسادناکتکناسارخازریمدیعسوبایدراب

یثکقلعتهنيزوالوایدریابیتکبویوقیناکیتدیزمریمانیدنیغورا

یکوجدتحمناطلساکربیتشورواباسيواسيبيقچنیددنقرمسنالریب

ريخلاوبایدلوبلوسیزوایدلبقبوتنالریبیرکشلیاتغجینازریم

كنوابیلبقشابیناكمتنالغوادنکشیبهنیکیرچناغشوقكنینناخ

دیزمدتحمبيليقیراقوينولوقكنیناكربىلاعتیادخیشوروایدليق

كنینرهشاتیداریاادنیقیرهششوروایدلبقتسپییغوتكنیننوغرا

یقتراليدراباراکتوانیدعبانمنیرکشلیاتغجهجنوکیتاغيسهزاورد

ورالدزاوردیقتیدرکاكرهشیامشوتاغلوقدیزمریمارالیدنباق

دیعسوباادنابارخیقتیداقنيغاربلبقیدلانیعترالینکضرمجرب

ازریمدیعسوباناطلسیدرابیب.تشادهضرعبیتیبیبتاعقاوهغازریم

رالنوسليغييزیتیدليقمكحهنیرکشلناسارخجاکروکیتشادهضرع

یدوروییراسدنقرمسیزوانالريبكيرچريغآكنوسنيدناغليغيي

نیدنچیاكنیندنقرمسواراخبیدالیکاكهنيمرکونیفوکازریمیکوجدتحم

هنیساجرابیدلوبرتیماکیکوجدتحمیرالاتیالورہنلاءارواماچراباکروا
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غولواازریمدیعسوبامیکیدلیکربخادتقولوایدرایسبرالدغوراد

وغولوااچرابكنوسنیدناکایشیایبومبیتیدليکهغخبنالريبرکشل

اغيركنترکشمکیدابآناطلساکربراليدلبقشاکنکابوروتلوأكيچیک

كنینیاتغجوكبزواروروتادزيمولوقرہنلاءارواموناتسکرتودنکشات

كنینییوسومآقوبزمیکنادهمینچیهرضاحادزميدلآیکیرچريغآ

یرالیبیاتغجیلاشوروااستوارکآیلامزاكتواینوايكنبلارابادنيساقي

یرهنلاءاروامىلاروتادهيخرهاشیلتىلامکیبریسبتياقنیدنومیدابآ

دتحمراتییاکزیبقاسالقاسیدنکشاتنوریبناتسکرتزیمساملیییالقاس

اتایدلبنیاربالوقعمداینیزوسداینناطلساربازریمیاوج

هيخرهاشبوچوکنیدهنیمرکیقتیدامليباقیبییزوسكنینیلیاروا

اکیرولکكنینازریمدیعسوباینامیارقكنینیاتغجیدنالزوبیراس

بولوزوبقوایوکلوشیقتیدلبقلایخبیتیچاقیامروتلکبات

نيزوسناغيآناطلساكربیدلوبنالريبكامتاکهغازریمدیعسوبا

یداملاقیکچیهنیدیاتغجمکیدروكهنپیدنالقجآهغناغامالكتت

كنیباچیدتیامكحهنیرالرکونیدلوبیکكنینوییپرویرهنلاءاروام

كيرتابوروتنوکجوایدريبايوقیلواپاجنیدنفوکبیتیندغس

-بيلآیلقاجناکلیبیالکوییلامكولوایلقاجناکلیبیادیاهیلام

دیعسوبایدرابهغهيخرهاشازریمیکوجدتحمیدلکبتياقاکيوبا

هنیسهعلقكنینهيخرهاشلوایدرابنیدینیکبیتشیایبرألربخوبازازیم

هجاوخرخآیدامليبالآیدروتلوابابقیآتروتازریمدیعسوبایدلابق

لاهمع



- ۱۸۹ ----

ینازریمیکوجدّمحمبيجلاتنآبورویهدارآبيرابنیددنقرمسدیبع

اکیزوسلوایدرودليقشنروکهغازریمدیعسوبابیراقچنیدهعلق

نیدلارايتخاكنینناسارخاّمایدامروتلوایناکوجدّمحمبيليقافو

ادشیمنلآزویزكسخیراتهعقاووبیدیوقبیلبقدنبادنيسهعلقناکیت

هنیکیشیاناطلساكربلمینلیبیسومتغنمیداریا

شاجوقنوریبیبیسومیرکذلنینیناكالیتكاموکبلیک

یبیسومیدلیکبلاغازریمشاجوقراليدشوروابولوبوايیسکیاازریم

ادياق(*یشاکنکاكيرالیشکیغادیتاقوانيزوازوایقتیتقيجبيجاق

نادنلوقكنیناكرباسلکشیاوبرکابيتنمرولآیموجواوبنمماسراب

هغیسودرواكنینناطلساكرببیتسامليکنیدیلوقكنینیثکاکروارولک

كنيدلکیشخبیدنیآناطلساكربیدلبقضرعینيلاوحایقتیدلک

نیسنوسلوبناخماتآنیامنابآنیناكلیکنیدمولوقكنيدلیکشوخو

غولوایدروتلیکینیقلخوینیلیایغادقابتاروتلوبیبغولواادنکیشیا

یدراتوکناخبيلاسکراکقآیناخراکداییساتآیدريبىوت

ناخراکداییبیضاقوناخریخلاوباروروتروهشمادنجیاكبزوا

ییغاریارفسكنوسنیدنآروروتوبیینعمكنینزوسناکیتیہیسوم

یئوکشیقیدنالتآبیلبقیجناببيلاساغيدلآینیبیسومبيليق

یرالقوزاویدلوبقیرآیرالتآارابارابیشوتغولواراقیداریا

هچینریبیدیتنامتياقناطلسراليدتاشخوایقامتياققلخیدلوسوات

یتشانك)*
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اجرابقیلشابیبیبومرخآیداوببارخنیدیقنوربرکشلكنوسنیدنوک

هدایپزیستآیدلوبتوبناميمکراليدلقضرعهغناطلسبیلیکرالكيب

بسانماکنلودقیلقامتياقنوسلوبرولیکسالوبلییوبزیمروراباکرییهن

اکنآكاسلیبربخرکآیلکروبالکناتونوکوبشوایدتیآناطلسراليدبتروروت

ادیدنالتآیدریانالریباتریایقتیدبتیلاتیاقكاساملیدربخیلالبقلمع

یراناسریایتقيجاکيتسواكنینرقیداریارابریقریباديدلآیدوروی

نیدنآبتياقنيدربقیدنوروکلیابوکادرییرقوجسیبادنیتسآ

رالنآبیتكنيليکبیلآربخنیدلیایدراییینیشکیکیایقتیدشوت

یدنیآلوااسریاراليدروسنیدنآرالپدلکبیلآیایجراوتمیببیراب

كنینازریمبیرابلفاغیقترالیدنالنآروروتیویاكنینازریمشاجوق

ینیلیایدروتلواینآناطلسیشوتاغلوقازریمشاجوقرالیدلوبوقهنویا

شاجوقناکبتهدازناخیالمیدنقابیناغلاقیدلآرالدیلواپوکیباج

ادنآشیقلوایدلآناطلساكربیبآیداریارابیزیقرییكنینازریم

كنینناخراكداییشوتاکیویابتياقنوریبیزاییقتیدالثیق

كنینیناغلوبدیهشكنینناطلساكربوفاقپاتتافو

تافوناخراکدابكنوسنیدناکاتوالییهجينریبانبدتاعقاووبیرکذ

بروداوکیرالدتسودیلشوغتناخریخلاوباكنوسنیدنآیدبات

ناغروتلوایغادنینابتروتیداریایشکناكورويبيتالغيیرالنمشد

قوبیناكاتيبىلوقوناکاتوایریتهییاقچمهداینیرالشادنيرق

ینناخریخلاوبایقتداليدرانوکشابیساجرابنیدیسلوایدریا

رالیدرونلوا.
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مهغادنآیدریاپوکیسورینویلغواهجرکآكنیئآ(*رالیدروتلوا

یدروتلوانیسهچینریبیلینیرالنالغوایقوسلوقنمشدپوکاسلوب

هغقابتروتنیساجرابكنینیلیابوکرالیچاقهغقایتروتیرالناغلاق

ناکیتباچاكريباسپاچواینیویاكاناتآادتقولوارالیدرودزوت

لوقنیدقایریمیقتناطلساكرببیالمعاکنوساوبروروتیزوسیراق

ريخلاوباكنوسنیدناکتواراللییهچبمیبنیدتاعفاووبیدریابوقوس

هغتروبنآیتینغوتتیلبيىلثوغوتناختخبهاشیسرینداینناخ

یساباباتآنوریبناطلساكربیدغیبیلیاناغزوتوناغرآیدالیک

نيقيلنمشدیدورویبیلاققادنوشمهوباسلوبناغروتاليقكولسكوجیا

تخبهاشیداریابالشقنیقابآكنینریسلییامیبیداملبقرهاظچیه

هاشنوکمبیداریابالشیقیراقوییاغوتریبنیدناطلساکربناخ

رالنوستابادکیشیابیلکیرالاچرابنوکوبیدلبقراجهنیقلخناختختیاپ

نوتكنوسنيدناغليغيییرالرکونبيتنماراباغوآنوریبكناریاالكنات

یدوروییراسیسودرواكنیناكربیقتیدنالتآادناکستیدلوبییرای

یئکجيمهنمراسابادنویایناكرببیرابنوریبكناتیدتیآهنیرالرکون

كنوروکالاساغلوقیناكربیقتكنامقكراکوتینیویاكناملوبهغهیلوا

اسریارالیدالزیایناطلسبابقیسودروابیلکادناقتآكناتیاديناغتيآ

رابهجنوکیکزیسیدنیآرالنآاسریاراليدروسنيدكددولوقراليدامہات

ینناطلسقودجاقاکفرطرییزمیسیاقرهكنوسنیدناکلیکزیسیداریا

رالاسروتلوا(*
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(*R.ادهدرواناطلسكنيلاتیآیناطلسیدمیانیناکیکادياقكوداملرب

شیکقایآكنالبیدالیکیزاوآكنینیقابآتآیدریابيتابجاقنالب

وایاسریایدروکیقچیراقشاتابوروكويبيلاسهنیسقرآییایتسوپ

یلشمقادندلآكنینیکیشیایدرياادنچیاكنینیاغوتیویاروروت

یدربباروكويهنیجیاكنینشیمقیدریاقواسنوکیدریالوکغولوا

یدروایروکوچكنینشیمقهنيقایآادناکوروبارابادنوتسواكنونزوب

یقتیدرابهنیجناكنینشیمقكنیلاقیداماتقوتجيمجیناقیدراییقت

یسرالناغجاقناخینابیشتخبهاشیدرونوابامرچهنکاتیانیتسوپینیقابآ

كنینناطلساكربیدریایرویباروسوبازیایناكرببوتوتسیبریب

بيجاقمهلواقیلنآهکانومنیدنغورواروغیوایدریارابیقافیامیب

لوایدارچواهنیسیریبكنینرالیشکناكيرويبازیایبناطلساكربیدریا

نمینکناکوروببازیالوشنمیدنیآاگنومیدروسبیتنیسمکیئک

ادنوتسواتآادیقروقهقامتوتبوشوتنیدتآیدریاخیلتآلواهدایپهکانوم

ناکتیشیاینزاوآوببیتادنومنالوبادنومنالوبیدرباروقجتابوروت

كنینرالیثکناكورويبازیایناطلسانربیدروقجتاکنآلوااکنآلوا

بيلآاغيدلآناخینابیشتخبهاشبوتوتیاهکانومبيليغيییسهچراب

رالروناتیسهچرابكنینیقلخكایشیاوناخبیتقودباتیناكربرالیدراب

یدنیآیقتیدیتروروتیسهکانومكنیناكربسامریااکربوبناخیدریا

بیجیانیزوتپوکیدابآنیسهکانومنيسكنيديتنمانربنمنوچواهن

ادودروا)*

نیکاكيبا
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كنینرالینکناكورويپالزیایئآمیدریابوسواادرییریببیتراتنیئاکیا

شیاریببیتنیسارجانیدنمشدییوبیایلوارالنوسلغيباکموتسوا.

لواناختخبهاشیدیتنیسرولیبیشخبنیسنيناغلاقنمبيليق

كنوسنیدنآیدريبماعنابالشيغبنیناقابوروکیشخبیایشیاناغلبق

راقاچقامرابریبیاهجیکلواراليداوبنوریبكمازیایناكربیرالاجراب

نیزیاكنینقایآكنالبريبادنيچكنينلوآیشکریبیداریابیغاب

نیدنقایآكنینیکلواكنوسناکریکاکلوکیدریااراببالرازبابيلآ

اسریایدلبکبالرازیاینوناقیدريباقآناقليزقاکيوتسواكنینزوی

یقتیدروکینومروروتابوروتلواادنجیاكنینشیمقكنلاقیمدآریب

تخمهاشبوتوتبیلیکبيليغيییثکنواشیبیدروقجتهنیرالشادلوي

یناطلسنامزلوشرالایدراببيلآهغيدلآهمحرلاهيلعناخینابیش

كنینازریمشاجوقیدتاکاکيویابتياقبالتوبوباچنیویابيليقدیهش

یکياادنيوبنیدناطلسكنینآیدریایچوکكنینناطلساكربیزیق

دتحمهجاوخیلغواناخریخلاوبایئآیدریارابینالغواقیلیآ

لوغواكاریاریبكنوسنیدیآییلوایدلآبیلاقهیلواناطلس

ناخردنکساروروتیلغواكنیئآیدیوقكیبیناجیایتآكنینآیدروغت.

نمؤملادبعیلغواكنینآناخهللادبعفورعموروہشمیلغواكنینآ

مغوجوخینآیدریایثکقارلقعاکناطلسدّمحمهجاوخناخ

هغرالهفیعض(*یغادلیوآمکیدریاادتباغوبیقیلنامبیدربارالریدكننیت

25
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*

كنينسورولوبكنیزیقكنینسورولوبكنولغواكنینسبیلاسیاماغتوا

لوایدمیاروليققیلشانشوقبیقابلافبیترولوبنالفكناسرمیننالف

یادرولیب(*ینیناغاوبنیداکرواایونیناغلوبنیدنیزواكنیننالغوا

كنیناكربكتنیتمغوجوخیساجرابكنینقلخاکروااّمایدریاقوییلقع

یالمیدریارتریدرورويبيليقلوغوابیتیکكنینمزواینیلغوا

كنینزینیدامتیآینیتسارنوچوایسهدیافكنینیزواهدازناخ

كنيناكربیسانآغولواناخهللادبعیدربارالروتیآزمیرالقيللاقسقآ

یدلآینامرکیوینانواهنيريبنبدنيرالنالغواناخریخلاوباینیناق

یدريقمهینآنیدکیلسامليبكوداریایيقيكنینیزواتعامجكنینزیب

یدريبهغتابینتروبیداملاقیلسنیدتاکنیداینیکیلغوایدلوایزوا

ینیرالیلیااسرویبمیرکتكنوسنیدنآكنیلاتیآنیرالنالغواكنیناكربیدمیا

ویسرابلیایرالنالاغوأكنینناطلساكربكنيلاتیآ

كنینیغولوایدلاقلوغوایکسانیدناطلساكربیرکذكنینسيرابلاب

غلابیبآروهشمادجیاقلخسدالابیآدنینیکیمتوسراپلیایئآ

بولوببویعمیتایآکیابولوبهتخادتقوناغروتاسیاكاحلایدربا

اکكيلریالوغواکیاوبرودنالریاقوبیناجكنینینابوتنیدیزیتیدریا

راليدورویادنتروباتآیدلوبرالاتیکیيیشخبیلشوغوتمهیسکیارألیدشتیب

راکدایادترویلوا(*یدلآیرهنلاءاروامهمحرلاهيلعناختخبهاش

كنینناخسرابلیاایدمیایداملاقیکاكزوانیدیرالنالغواناخ

یتیکنیدینیکایلیا(۳یناغلوا(ا

ینجiکروا
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یدلآیرہنلاءاروامناختخبهاشكنيلاتیآیيناغلآكوجینینحناروا

بیرابناختخ=هاشیدلوانیدنلجارواادةارهازریمنیسحناطلس

ناطلسیدلآنيدنلوقكنینیرالنالغواكنینازریمنیسحناطلسناسارخ

یسوچواویسیکيایدریاپوکیرالدرینویرالنالغواكنینازریمنیسح

جنرواادتقولوایدروتلواینیسچراباتزوانیدنآیدلوتوقبيجاق

ماجنارواهمحرلاهيلعناختخبهاشیدریاقلعتاغازریمنیسحناطلس

لیعامساهاشكنوسنیدناکتوالیبیئآشیبنیدتاعقاووبیدرابیياغوراد

یدروتلوابيساببوشوروانالريبناخینابیشتخبهاشادورمبیلیک

كنینناخینابیشتختهاشكنوسنیدناکمشیاینآاديدروكتيیهکتداہشٔهجرد

اجرابلیعامساهاشیدنکبالكاتیاهنارواینغورادناقيوقادتباروا

یدرابیيهغورادجوااغمزراوخیدرابیيهغورادهنیرالتیالوكنینناسارخ

كریزور9جنروااکریزویگریبواکجنکروایریبواکبسارازهوقويخیریب

دنینیناغروتادجنروایدریابرعیلصایداریاناققوتریبییاکیایناكرامیب

یلقنامحریدریایلقنامحریتآكنینیناغروتادریزویلقناجمسیتآ

غولوابوروتشیغیبینیریرباکاكنینریزوكنوسنیدناکلکاکریزوبرع

یسیضاقكنینریزوادتقولوایدريبتعلخاغيساچراببیریبشآ

یدامروکبیلکینمکاحوبیدریایشکیراقملاعوقمللقاعقيلتآرمع

كنیننوکناكریبشآمکاحیداریابيتنمرامیبیدامرابادناغالراچهغشآ

یرباکاتروتجواقیلشاببابرابيرابیییشکرمعیضاقهغیسالکئات

یاپورسناتريبكنینمکاحناکلکیکییدنیآیقتیدالراچیناهنپ
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بیلاقكناترالربكأوبنوسلوبقيلتقمهزکنیدیکیونوسلوبقيلتقمه

یضاقیقتراليدروسنیدیضاقبیتروروتهنزکینکیتنیدیکییدابآ

ینیدهنكنینزکتیمکاحوبكنینلیعامساهاشزکهاشداپاچاكزونهیدنیآ

امیباکزیبرالیدتيآبیجیاتنآرالنآزیسومیامنیشیاینیرابیبهذمو

ینومزیبرولکاغورادنیدنآاسلوبیهاشداپناسارخمکرهادلییهچین

لییتروتنواجوانوایدنیآیضاقزیمروروتالبقلایخقادنوشمه

بهذملطابریپوبیلاغلبقرایتخاینابهذموبلیعامساهاشمکیدلوب

زیبزآیسیشکكنینهغورادوبالاحیدلبقنایبریبریییقتیدیتروروت

یلزکیرایتخاابوروتتقوهجينریبروروتیاملقرهاطنیدنقروقپوک

یسرالزیسروليقفیلکتیاهباحملعبساكرالرباکازیسلّواكنوسنيدناغلآ

روروتلوایناغاملبقروليقفیلکتاغماوعكانوسناغلبقیکنانینیزوا

یروسوبیدبتزکنودلوبرفاکبیلیریآنیدقيلناملسمزکتاسامییلرکمغزیت

رالیدلوبنالریبرکفوبشوایرالرباکاكنینريزواچرابكنوسنیدناکتشیا

دّیسادناغرقابادتقولواراليدامليباليقشیاجهیدتوالیییکناریب

اکنآیدریارابیئکیشخبریبناکیتلاتقنيدلا(*ماسحنیدنلسناتآ

یدنیآلوابیتیلارقیناشابلزقیقتیلالبقهاشداپینزیسراليدنیآبیراب

لباقكنوسمهرالاسلبقلوبقنوکوبقلخاغمرولوبهاشداپكنینم

امیبنمزكناسلوبروليقنوریبزکیتساریشیاوبزیسرکآرالاساملوب

میکیئآیقلخریزواسریایدیتنیاريببيباتهاشداپلیصایشخب

ماصح(*

دوروت
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كبزوااغاقرآترکریبادلییهچینریبهجاوخراليدروسبیتروروت

كنینناخسرابلیالوایداریارولکبيلآینیزاینكنیقلخبيرابهنکيا

نایبریپرییینیساسرمیناجرابیقیلنامیویشخبكنینیزواویبیلصا

ریبكنینهجاوخویشکیشخبیکیانیدنقلخریزوكنوسنیدنآیدليق

بيلآینیتشادهضرعكنینیرادرباکاریزونيتباتکكنینهجاوخییاک

یدنالتآنوریباسرابلابیاینباناخسرابلیارالبدراباغناخسرابلبا

رالوایدرابیییراکلیانیدنيزواینرالیتشکناغرابنیدریزویقت

بيليغييیرالاجرابرالرباکاراليدلبقربخهغیقلخريزوبيلك

یدنیآهغناخسرابلیابیلکیشکلواراليدرابیییشکابوروتلوا

یادسامنوروکنيدهعلقميكوبیتشادهضرعكنینقلخكنوسنيدكيلهدنب

رالنوسرامیبیککزیبادرالاوسقوبیقترالنوسلکنوریبیسکیککریب

یسیشکكنینرالرباکاناغرابهغناخسرابلیایدليققادنآناخسراملیا

اجرابكيكوغولواكنوسنیدنآیدنيآنيناکلکكنینناخسرابلیا

ناغروتادنچیاهعلقادراليدلبقنییعتیثکاغرالهزاوردیقتراليدليغيي

ناخسرابلیاهنیسالکاترالایدامراقتوقیشکجي*رالددرایقینشابلزق

بوروتلکیقتراليدرابوشراقهنیدلآكنینناخقلخاچرابیدالیم

غولواراليدلاسنواساکلیاراليدروشوتاکيویاناغروتاروتلوامکاحادرهش

زوقوتخيراتنالريبقافتابيليغيیینیساچرابتراسوكبزوابيليقیوت

میدقراليدراتوکناخیناخسرابلیااديلیییوقوادريبنوازوی

سرابلیاالوزوبالوزوبیداریابوكتيالوناغروتاروتلوامکاحقلعتاکریزو
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یکناریزولّوایدریابیلاقریینیشنمکاحجواادقاچناكلیکناخ

یینیایرہشیکییدلوبادریزوناخسرابلیاكسرتیئوجوارهشیکی

سيرابلیایدرونواادیدیوقمکاحككسرتیدريبهغناطلسجلاکب

یلخریزویرکذلنینفاغلآفجنرواكنینناخ

یقتیدتایبونوروشايادهناخناریوریبمیتیرییادناغریقینشابلزق

بلآمهلوایدلگخاروایتیقجنيدزاوردنانوسنيدناغاوبمت

یتآكنینیکاحریزوبرعیلقناجمسیتآكنینیکاحغوروأكودریا

ایدلبقنایبیایناکروکهچنآبیلکهغيدلآكنینیلقناحبسبيتبرعیلقنمحر

تاعقاوقادنوشادریزویدنیآبالراچینیرالرباکاكنینخاروایلقناحبس

نمروروتییینزکنوزوتكنینقلخزیسیاربنیدلییهجیتنشيمرياناغلوب

ادمغیلقامروتايونياتکاسلوبادمیکینکامتکكنینمزکناضركنینزیسیدمیا

كيدلیعامساهاشهللدمحلاراليدنیآیقلخخروانیاروتاسلوب

نيسادنلوقكنیئآناسارخوقارعمامتروروتاديتسواتختهاشداپ

قوبزمیناکروکملظوروزجمهنیدنسیدلوبلییشیپتروتیلاكلیک

هاشداپنیسنالريبكامیتیدلیکاكریزوكبزوانواشیبریبنیداقرآ

یویاكنینكبزوأزيمروراباییبیدهنینسزینونیسروراببيدهنهنيدلآ

كنوسنیدنوکنواشیبسامروتبیلبقرارقادريبامیبقوییلیاو

اتراتبارطصابیتهننوچواكنیئآراتیکروتياقراپاجورالاتیریزو

نوریبزكنیتساریترالزوسوبرکایدنیآیلقناحبساسریاراليدبتزیسروروت

وغولوارالولنجیاتنآزکناچرابادميدلآكنینمزکناسلوبناغروتاتیآ
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قیلئابکبسردیجیاتنآاديدلآداینیلقناعيببوروتلوااجرابدليك

نیدنآبیتهغزیموروشوروابوروتادکنيدلآاسلکكبزوارکآهغزمسامتغاس

لوابيتليكروتلیکهکتیکرریبیدنیآاغیرادباكرىلقناحبسكنوس

یبیریبیدنیآبیقاباكربکایلقناعیمسیدیوقادرییاتروایدلیکبيلآ

بیلیبیشخبینتاعقاووبشوابیرابهغریزوكنپاتتیکیيیشخبمادلیی

دنینیقلخلوارقراليدریایاهنوتنیئآدنینیکرالنآزونهیاكلک

|ناکیتزوكوالزقضوعادناکریاكوكرازیبنيدتعامجناکیترالناوید

لوشردناکریاتسکاپقولاشوغوتیساتآكنینوشیداریارابیشکریب

روروتبتيآىلقناجمبادنآروروتبیتنیالقنمیکتمذخوببيلكابوق

یاهکتوبهکنمرونانباقادنوشنماکیربخناغتيآادناکلیکبیرابنیس

هباحمعِتسوبیلآهکتلواروتبیدنیسروليقهباحمعِتسونیسرولآ

سرابلیاروتبتيآریبریدیتاعقاوناغلوبهنرهبیلکبیراباكريزوبيليق

(R.بيلك)هنیتسواجتروابينالتآكنوسنيدناغروتایآجواادریزوناخ

بیقچدانسرفمرابنیدرهشبیلآهفیاوقنكاموکخاروایلقناجروت

روتبیرکبیلیککرهشاروتلوااروتلوابيسابناخسرابلیاروتبوشروا

ناخنسرابلیاكنوسنیدنآروتبولوانوریبیرالركوناچرابیلقناحبس

ادبتسارازهوادقولخروتبيلآبوروچوکبیرایییکهنیلیاوهنیویا

شاکنکاقتراسیادیلقناحبسیکاحجنروامهاشابليزقناغروت

رالروروتبالقاسیاملوباضرهنيراتکنیراروتونبراکروتبيلاسس

كنوشرودنالریارابجیقويخبيلكىلوتروبكينكبزوانیدخروا
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روروتبيليققیلزآیرکونكنینناخسرابلبارالروروتابوروتلوانالریب

نانینیرالنالغوا(اكنماوكلوبایسیبوکكنینیلیاكنینناخرالداي

زآریزبروتبیبآبیرقاچنیرتدایانرکمیبرودوتبلاقدنناق

یدئاقادنیتاقزمیرالشادنيرقیپوکكنینزمیلیاكودلکادنومنالريبلیا

ادنآیدبتزمیدقاسرقاچینزمبرألشادنيرقاساشخواهكرازيسیدمیا

ومرورابیبینکقاریراکلیانیدنومینزیسزییرالپدنیآرالدلیباجراب

یثکیرقریبنیدیغورواروغیوایدربارولیککزیمولکنوکبیتناکریا

لوایدریارورولوایراقشیتیامکیتنورواادنچیایوااکنآیدرياراب

ضرعابوروتابوروتشرقلوقیقتیدلکهغيدلآناخویدېوقنیدیریب

رالروروتبیتنآیسهبرجتلهاكنینكبزواناکتوایغنوروبیدلبقر

نابرہماكرکونمیکروروتلوایسهناشنكنینیرولوبیتلودكنینهروت

رولوبنابرهمهغشاتنیرقیسهناشنكانینیتلودیبودولوب

یساچرابرالکیبناغرونلواروروتبيليکنامیزوسلواهغناخسرابلیا

شوخبیلاقنامینوریبیریبریبینشاتیرقیکیابوكوسینیشکلوا

الکناتروروترالکدرمقادنوشناغروتاتورویزوسادارآبیتیآدمآ

نيدرالاب(۳ناغروتیالزوسقوزبقادنوشكنوسناکلیکزکيرالشاتنیرق

رالروروتبیدزیسسامليبالوبكوزوتزکتاسامروتلواینیکیاینریب

ناسارخوبسارازهوفقويخبیلکاکجنکروا

اهروتیرالزوس(۳كنیئآوكولویوا( و

ینیکاتیا
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ادناتسهدویقالشقناموناخلاوباوفاغلآینیکاتیا

یرکذلنینیرالناغليقتیاعریفرالنامکرتناغروتلوا

رودناکریاناكلوایساجرابكنینیلغواتروتكنینناخراکادایادتقولوا

میزوبیلیکزینروروتبتیآبیرامیبیثکهنيرالنالغوا)*كنینرالوا

روروبوروتیاهتکشابلزقنیدبسارازهوقوخقودلآیلعروانالریب

ناسارخرالاسيدتيالوپوکلیارالاسبتنمرالیتنیدیرکتبيليکادنومرکا

ناغرابرابنامكرتادقالشقناموناخلاوبارالاسبدلیاناغروتلوااديزوت

كنمآیلغواریبكينناخكاوباكنوسنیدنقیآیبرألزوسوبیک

بیلکخاروابوجوکنوریبیرالباویویایلغوایلآكنینناخ

روروتبیریباغرالوبینحناروابيلآیزوایاريزوناخسرابلیارالروروت

بوباچپوکیبسارازهوقويخیرالنالغواناخكنمآكنوسنیدنآ

رازهوقويخكنوسنیدنآرودبجاقبوقروقشابلزقهنيناغلبقبارخ

هاشادتقولواروروروتبوباجبینالتآاغناسارخبیشیلآیتاکوبسا

لامشكنینیغاتناسارخنيدنجتوقروقكبزواروروتبولوالیعامسا

اجاغنوردیتایآو(*هجهغهنیهمیشوغوتنوکكنینرالدحرسیکادنيفرط

بولوبكنکیریبكنینكبزواروروتبجاقبالشاتیرالكاحنیساجراب

یسهلبقكنوسنیدنآروتبالاتیایتیالوهچینریببیراباروترهروروت

بوتروباتباقاتباقهغقالشقنامنالریبناحلاوبایشتابنوکاغناسارخ

مهادیراقوییناطلسنیبیسیبیاداینناخسرایلیارنروتبوباچ

هجهمبهنهم)۳كنبنآ)|

26
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قوبیناجیبوتنیدنیزیتیکیابولوببویعمادناغروتاسیاكاجیاقوتيآ

اغهبارایامليباروتلوااقتآنیدببسلوارودنالریاناکیتاشوبايانيتوب

كنینهباراقالدوقكبدوقتایبوروتلواتغارفیشکریبرودناکریارانیم

شیبتروتابوروکیتیرالنآقامیغرامادلببيتالباقرومیتانیکجرکیت

اترویاغقالشقناموناخلاوباهشیمهبوروتعینیشاباكرالاتیکیبرداهب

كيت(بيتايادنجیاكنینهبارارودناکریانكرمسامزاببيلبازکرودناکریا

غولوارودناکریاسامراکیازوكاغيناقتآیللوسویکنوابوروتبونوكوي

هبارارودناکریارولوبلواریابولوباشاباكرالاتیکیيیزواادناغلوبواي

یرکروبیراکلیاروبیالآروییالوباكرالاتیکیناكورويبيلآنیشاب

(۳روشورواكنیتبیتاكريبنوریبیکخیلتآرودناکریاروتیآبیتتباق

ساملاقنیدیشکقیلتآ(۳قألادوقزسكوبناکلپتآقامیغرارودناكریا

رودنالریاروریبلامبولوبتیعریسهچینریبكنینناکرترودناکریا

نیروريبلامرادقمهنهنیکیلیچتعررودناکریارولوبوايیسجریب

هسرویبمیرکترودناکریاروريبرآهاکوپوکهاکرالرودناکریاناكامریبرارق

زیموقتیآیناكليريبرارقهنیلامكنینناکرتادییاکحكنینناخنايفص

یدالوأناطلسجکیلبراليدروتلوابيليققادنوشلیبهچبریبروروت

زكسیویبنیدناخسرابلیایدلوامهناخسرابلیاكنوسنیدنآ

یزاغدتحمیجنگلایزاغناطلسیآدنینیغولوایدلاقلوغوا

نيدناغلآیاريزوناخسرابلیاسامریامولعمیرالتآكنینیرالاکزوا

(R.هبارا)(مسR.روشورواهبورویلنیناكربنالرب(رببیتآ(ا

ثانوس
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كنینیرالنالغواناغلوبیقتیدبتمدلآنیدنیلوقشابلزقیناترویكنوس

یسینپابیتیزاغنامهبویزاغنالفیدیوقتآیزاغهنیسهجراب

یدیوقتآیجاحهنیسهچراب*)كنینرالنالغواناغلوبنیدناطلسمکیلب

كنینیرالدرینكنینناخراگدایادتقولوابیتیجاحنامهبویجاحنالف

یدرباقوییغولواهقشابنیدیجاحناطلسیلغوانایباداجیا

كنینیجاجناطلسرالبدراتوکناخوراليدروتلکاكریزونیدرهشیکییبآ

سرابلبایرایتخاكنینترویولاملیایدریازآیرکونویلیا

یزاغناطلسیلغواغولواكنوسنیدناکلوا(لوا)یدرباادنیلوقكنینناخ

تیکیكربینیوبوقیلوشوغوتقيللقاعلوایدلويادنیلوقكنینناطلس

یشخبهاوخناطلسمکیدرپاروہشمزوسوبادنچ-یالیاادنامزلوایداریا

نامياّماكامیتیبهراچرودیقیلراپیزاغناطلساسلبقمکحناميهاوخو

بیریبشولوایکياهغناخیجاحناطلسیدریالیخبميکلوشییع

یقتلوایدلآكنینیشآنالیشیالکوایئآكنینقیلناخیایریبیدریا

كلوبایغولوااقشابكنوسنیدنآیدتاکنیدینیکیساتآبوروتلیبریب

اکنآیاجتروابيراتوکناخیدریاناخیلقسحیلغوادنینناخ

|یرالنالغواكنینیلغواجواكنینناخراکدایصب.یسهچرابرالیدريب

یسیرمبیدرباركراشوتبینالتآاقشابجوابولوبهورکچواراليدریا

یرالالغوادنینناطلسنیبییایاویرالنالغواكننناخسرایلیا

ادینامزناخیلقتسحیرالناغالغابقادصاقشابنیدنيرالكيجتكنینرالوم

|كنینیرالنالغوانيدناغلوبناطلس(*
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كنمآناطلسیزاغناطلسیشابكنبنیساجرابیدلوبابوکنیدنوا

اضجوبایلاتیاوناخنایفصیغولوایدربارابیلغوایئآكنینناخ

یاناغایتنآویطاقاینبولاقینوتروتوشناوایٹوچواو

نیدیسیلآادینامزناخیلقنسحیدرباپوکیرالنالغواكنینیسیلآوب

زوغلبنیداتآناخیلقنسحیداریابولوبیلآانيىناغالغابقادصاقشاب

رابیلغوارابیلتآلالبیناغالغابقادصاتآبوکیرالنالغوایدریا

سرابلیاادفرطریبیدریاقارزیس)شوغوتمهیسکیالوغوااتآیدریا

كنینناخكنمآادفرطریبویرالنالغواپوک(R.یلشوغوتكنینناخ

یبیلصاحداینخاروازوغلابیکناخیلقحیرالالغوابوكىلشوغوت

پوکرالنومرالیدلوبواينالریبیافتا(*یساچرابیقتراليدلیبپوک

خروایقتیدلوبجالعیبقويیوقكتوقشروابیقچزآناخیلقنسح

نیدنآیدرباقوبیسدعلقكریاادتقولوادنینجنروایدلامتهیرہش

رالیدابقیباجروابیلکیسهچرابیدرودلاسكریاناطلسشیلاكنوس

یلفنحرالپدلکهنیسزاوردناسارخنوریبیوایراهروتهچرابینت

رالیکیراقشاتیداسيبیریب(*اقرآهغقدنخبیقچهدایپنیدهزاوردناخ

اجکنیبیاتنیدتقوتشاچینوتشرواغولوادایردرابنیلواویلآ

ناغزواامرکیاادتقولوشناطلسیاناغایلغواداليملاكنینناخكنمآ

بيليقسومانهنیرالناكامليبالآبوشروااچاکنیشیپنیداتریایداریاتیکی

یدامتياقنیدریيناكمييهغولبیقتیدپاچبولوباشابهغرالیجوپاج

اقآ(۳وبرمآریما)

بوك
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یدقيجبیعناسیئکنوریبهزینادنلقدنخبیرکهنیجیاكنینهدایپبوک

ییزواكنوسنیدنآرالیدقيبورواینیئآلوانوریبقواهدايببوک

بيجاقهعلقیتنآقوانوریبهزینیدلآكنینهدایپراليدسکنیشاببيقيي

هخيرالشوقبتياقرخآیداملوبراليدلبقروزدنچمهقوبیرییراتک

ییر)جربقیالهنيراركونرالوروتوراليدانسنيجربكنینجنرواراليدشوت

راليدروتلوابیریبرارقهغقیلسامیاقیالآیناروایایردلکنوكببنيلآ

هنیککیاكنینرالهجينریبویلجاكنینرألاجينریبوكنینناخیلقنسح

یرالئاقادناخیلقنحیدرباهسلولوایدلاقرواناطلسیناغأ

دحرسریپكاوسنيدناغروتنوکاجنامیبدیاشیداریاقوبیرالجواو

ینكلواكنینناطلسیناغایداریارالباكرامیببیراقيجنیدجتروابیریب

قوازیترہشغولواجتروایداوب(*Rكکیاريغآوارابساتیب

یداملیپاتیدلوبهکنتكبلاقرقیسهلکكنینكشاریبیدلاقالوبقيلطحت

روروتلوایسیعمكنینآرولیکیغیجآكنینیرالتراسخاروااسیتقرغيچ

یشخبدنمتلودریبكنینرالوارولوبیتعامجناكمترالالسكنینخاروامیک

رابیشبانوریبكنیئآكنینیکریبنیدتوعریداریارابیسیئک

نیدنرالقیلققآداینرالالسمکرادرکاسراببیرککاویالوارودناربا

(۳اغقبطینیرکذكنینكشیایساکیاویاروروتابوروتلوایکیئآشیب

قرغيچقرقيچكدناغارغوتنیسیزاقناكروكواكنینیقالییبيلاس

نیدنآیدلوبقادنوشادیآیکیایلاوحاكنینقلخروروتیاغروت

اغقلب(۳،ةيرغاریغا(ا
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یشکراليدالشاباقيجبولوزوبقلخكنليقسایقنیدنومنيسيغکنوس

ادناغلوبیآتروتیدامتابیواسياغدعلقیئکزآورهشغولوایدلاقزآ

ینیبکیانوریبناطلسلالبیلغواغولواویناخیلقنسحیقتراليدلآ

وبرالبدرایهغاراخبناریایمانیرالنالغوا("شایوراليدرولوا

كنوسنیدنآرابیئکیلقاچشیبنوااددغسنیدتعامجلواادتقو

یقتراليدراتوکناخیناخنایفسیرکذكنینناخنایفس

قالنفنامونورداداناسارخنابرتورهشکیوریزورالدربیمالساروا

راليدلآقیلشابناطلسیزاغناطلسیرالدریمنكنينناطلساکربیایناکرت

ادنویوبواتاکوکینوزاسمودلوبوتاکوبسارازهوقولخادنویوبوس

كنینییوسوماهجدحوهنهموهدراهچودرویبآویاسنودابآغاب

ینرالنامکرتناغروتلواادناتسهدواداناخلاوباوناغروتلواادنویوب

بتارمیقتیدلآیلغواتروتكنینناخكنمآیامساچرابكنینرالنوم

یثکاکنامکرتناخنایفسراليدروتلوانالريبلکتوکجاتبيشولوبنالریب

یرکتیدریارالرورونواادناخلاوبایقلخیراسریاادتقولوایدرابجي

تاکرنیدنيراللامادلییمهروروتضرفكامریبتاکزادنیقوریوب

ادلییرهبیلبقلوبقینزوسوبنيامروتپاج۔بیرایییشکنمرالنوسریب

راليدروتببريبلییهجيرییراليدنقاببیریبنیرالاتاکزكنینیراللام

ریبهغیرالقرواغولواادلیبرهیدرامیبیکناخنايفصلییریب

یدرپارورایيینکمیبانیسوجوأوانسکیاكنبنرالورواكيجتوینك

یشاب(*

لیبوب
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قرقنامبیشخبراليداناسكنوسنيدناغفجاغلويیدلبققادنوشلييوب

بیراکییینیلامكنینقورواریبیئکرهبیرابکلیایدلوبیئک

یسیسیاقرهیقترالیتشالزوسیرالاتیکیكنیننامکرتراليدریابوروب

وبكنوسنیدتقواجياریبراليدرونلوایارادتاربناکلیکهنیغوروازوا

بينالقجآاکیشیاناغلبقوبكنیننامکرتناخراليدروكتياغناخیربخ

نیدجترواادتقولوایدرابناحلاوبایقتیدنالتآنوریبیینیاتروت

نوجولكنیئآیدریاكيتناغراباغلوآلوانیدلوآوبقامرابناخلاوبا

كنینیغاتناخلاوبابوتواينيدنبوتكنینیسدعلقكنینخاروایوسومآ

بولوکروانیدنفرطهلبقبیکرتهنیبوتكنینغاتبیرابانيشوغوتنوک

انيزيکنیتناردنزامبیرابهجروغوابوتوانیدنآبیراباغيشيتابنوک

هجروغوااتیفرطیکياكنینیسایردومآمکالوایقتویدریارايوق

دنلب(Rیزاب)ویدریاناتتخردویغابمنویكيلیسکلاهجنوغراب

ادنتقونبجونداكوکقلخىللامویدربارالروروتراقچکیرالربي

نیدئاقلابنيچیدربارالراتیکاغرالقودوققارییلزنمیکیاسیب

جيهكنینقیلرومعموقیلنادابآیدربارالرولکاغيساقيكنینوسكنوس

ادنفرطیکياكنینوساجاكتباتکیرقاتنیدهاکنیبیدریاقوبییاهن

ناحلاوبااتنیدتجکیرقیداریاروروتلوایلیاريضخیلقادا

یدریاروروتلوایلباىلعادنفرطیکیاچاغيشيتابنوکكنینیغات

یدمیایداریاروروتلوایقلخیچهويتاجکیریبناغيوقاكريكنیتاتنیدنآ

رالاروتكنوسنیدناکلکهنيتيجلیاكنبلاغاملاقنيدزیموزوسناغروتاتیآ
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یراسریاراليدريبايوقیلواپاجنیدربیریییسیاقرهبولوببوتبوت

مکراليدباچقادنآراليداریابوروتلواشالارآیرولاسناسارخنوریب

یسیقادقارییراليدلمقریساینیقاشوانالغواراليداملیییوروبابوروس

رابریقكربریبیناغلوتوقیاملپاچادريبناكييتآیدلوتوقبيجاق

اغيلتآیسارآكنینآنوریبناحلاوباادنفرطبطقكنینناحلاوباروروت

ادنجيامکروروتلوشییعرتریدقاتوجیئآرولوبلويكولنوکجوا

یلوبرییسامليبالآاسايقلییزویبیلیکویاسریاقوبساملوبیوس

اکنآابيرابنمابوروكپوکینآریقفناغروتاقيچهویتیلکویرولوب

یدابقیقاتوچبیرابناخكنوسنيدناغليغييلواپاچراليدلابق

یدلکهغرولیریقنیدقیلزیسوسیدروتلوانوکیکبانوکریبنامکرت

بوروسینیشوقكنینناطلسیاطاقابوشوتنیدغاتیرالقيللاقسقآ

میکراليدلبقضرعیقتراليدلبقشونروکهغناخیاطاقایقترالبدلیک

رولوبیدانبلوغواهغکتروبوبوادنسرنابزوازاببیتنیاغادنآ

بيتشیمریاريرالیسیلوغواهجنکرداقآاجرابقیلشاباتآشیمربا

روروتیسیبهملکناغلاقیدیاكنینیرالنالغواداینناخكنمآ

كنینزیبنیسرکاكنکاتیاكننسیقتزیمولوقكنیزیبزیماتشیابیت

لوغواكنبلاجیاتنآزیماجرابكناسلآبونوتوانيدكنبرألاقآیازيمهانك

کنآاسلوبمکرهنیدنمحتكنینناخیاطاقااچهغزمیزیقزیقلوغوا

لواناخیالطاقاراليدبتهغزیمیساملوبنادرکیوربيليقكيلشکرس

ینوریببیترقاجنیرالیشکراریاكشیاهجراببيرابيیاتياقیرالیشک
رالنا
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نیدنآرقبتیآیرالزوسناغلابآوبشواادندلآكنینناطلسیاطاقارالنآ

نایفسیساقآبوتروتلواادنوشوقینرالناکرتناطلسیاطاقارالیمیاتنآ

اغجوبنیدنآیدتوایساقآیدنوتوأنيهانکكنینرالنامکرتبیرابهغیتاق

راليدنیآیساچرابیدرابهغيشوقناخلاقنیدنآناخشناوانیدنآناخ

بتياقراليديتنیسرولیبنیسیکیروليقكوجيكودتراوقيدالشیغاباکنس

نیدناکینویسرالنومیدتیآاكرالناکرتنیناکشیاوناکروکیدلیکاغيشوق

دوخماقآیدنيآكرالنامکرتكنوسنیدنآیدلکاغرولیرابیرالكاروی

رالنآرزیسروریبهنيمهنهنایرجرزیسیدمیایدنواینزکیرالهاتک

یدروسناطلسیطاقاكئلاریبیبآزیبزکیئاسیتهنیمهنزیسیدنیآ

پاسحرالنامکرتبیتزکنودروتلواینکهچیننیدنيرالرکونكنینناخ

لییوباسلوبغادنآیدنیآناطلسینكقرقنامیینغيرالپدتیآبيليق

نوجوایناقكنینیشکرهلیبرولیکاسرویبمیرکتزکيدلیپاچدوخ

ماقآینزیکنورولآبیریبكوجیاكنوسنیدنآكنیریبیوقكنيمهغماقآ

نوریبیرالناجرالنآیدیتیاغلوبزیسروشالزوسزيكنيرالزوانالریب

ینیوقكنیمیتلآنوایراسریاییوقكانیمیلآنوایقتراليدلبقلوبق

راليدلوبكامریبتوميوقیراسوهکتینیوقكانیمزكسیرولاسناسارخ

یقشاتهنیسهلمحروروتقوروامیبیساجرابكنینراللیاناغلابآوب

یدرابيبرادتاربلييرولیکیدشوتابجنروابتياقناخرالریدرولاس

كنینرادتاربیرالیشخبیکیننوابیریبزیسمکریبیسیوقكانیمقرق

یلیبیکدناراليدروکیناخبیلکناریاروشکنیابوكبوشوتاغيدلآ

27
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كنینرالوایوقكنیمقرقلوش،رالیدريبیقتاسریایدالیتبیرایيیئک

،اريبكنینرالنامکرتالزوایدمیایدلاق(R.هجهغ)رالاتشپاچچادنينيوب

وبكنلاتیآادريبوبشواكنلاملاقبيلآنیدنوممهینیرالامناغروت

هنيرالشابكنینرالنامکرتاکزواكنوسنیدناکدوالییهجيريبنیدتاعقاو

كنینیلاموكنمنیشابكنینرالنامکرتناغروتاریپلامقيالهنيراللامو

اقشابنیدنومیوقكنیمیلآنواهغرولاسیکلیابيليقباسحنیدنيتروب

اغنومیوقنانودزوییلآكنیمنوجواقامیوسادناليشقیلهاشداپ

ییوقتارباغيوقكنیمیلآنوالواراليديوق

رادقمينهنیقوروارهكنیننامکرتراليدريبكرکونیقتراليديوقتآبیت

ر-

هم.

!بیتییوقنازق

تاربراليدلآكبهدیباوقنازقنیدنیشاتكنینآرالاسلاسییوقتارب

ییوقاکكامرونلواادنسهناختنالیشكنینهاشداپسبراتکبیلآرکونینیبوق

كنمموییوقتاربكنیمیلآنواهنیلیانسحراليدبتومنیسسامریب

رودلواچردکیاینیکنیمیکيانواكنیئآرالبدلاسییوقنازقروییلآ

تروتهغچیارایدراتوکیراللیاقاشواینیکیمتروتویدراتوک

یلیانوااکنالكوکراليدلاسیوقنازقزویتروتوییوقتاربكانیم

یکیانوااغيلقاداراليدلاسیوقنازقزوییکیاكنیموییوقتاربكانیم

كنینییوسومآراليدلاسییوقنازقزوبیکیاكنیموییوقتاربكانیم

ینآیدریارابنامكرتقورواجواناغروتلوابیکسانیکیاادنيساقي

یچهويتویلیایلعیسیلقاداكنینیلیارصخیدریارالریدلیاجوا

لامهنیلیایلعنالریبیچهويتراليدلآكيهدنیدنيرالنیکیاكنینرالنوم

مع
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نیدناکوالییهجیدریبرالبدلاسرکونهنیلیاقاداراليدلآبيلاسمه

یرکذتنینناخاغجوبیدتاکاکيتمحرقحناخنایفسكنوس

شیبكنینناخنایفسراليدراتوکناخبوروتلکاکساروایکناخاغجوب

ینوتروتىلعیدوجواسنوییلکلافسوییلوایدريارابیلغوا

ناخاغجوبراليدريبیقويخهنیسیشیبوبیلقناولہپینیبشغآ

هنیتسواناسارخترکهچینلوایدريارابناخدیبعاداراخبادنینامز

الیقریساهیلوابوترویهشیمهكبزواینیناغلاقیدلآیایرالاتیالوبیراب

یدریا(*ادنيلوقكنینیکبزواماروانورودویلسنودرویبآیدریاروروت

یریباستياقیریبیدریارالراپاچاچهنکورپوکلیپاتبينالتآمهرالنوم

ناغروتاراببونوقادارآنیدیاسننیارفساںالریبدنخیدریاروراب

یالقسلامویامليباکسانیکیایرالامکاحكنینیسیکسالوارولوبریی

یدربارورورونوابلابقادجلااكينناغروقزایوشقیدرباردسابلیب

یچ="ياهغناخاغجوبیقتیدلوبكنترایسببسامهطهاشنیدببسوب

یبروميتنمروروتيدنيالوبلوغواهغناخنممکوبیزوسیدرابیی

روروروبدناورکرومیتیآاجکزونهابریایداوبوکهیدالوازكاج

كيدراكنوخاترودوتیالزیامولکئوکیقاملوبوکهنیدالوازکچمهنم

نیزیقكنینیهاشداپكبزوابسامهطهاشميلایاغتيآمینامسشدغولوا

یساقآرودناکریاقوبیزیقكنینناخاغجوببیتیدشارایینخییدلآ

یوشقیلتآیکینهشیاعرودناکریارابیزیقناکییییوبكنینناخنایفس

اغولوق(*
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كنینرالنآقودنيآنيناكریاشیبیرالاقآنافوتكنیزیقرالروروتبیتیلاریب

رودناکریاتیکیقبجومداهنشیوردمیقفیمدآناطلسشغآادنجیا

ادنیوزقیلاغلآلامرالروروتبیرابیییشکزوقوتبيليقشابیبآ

غولوابیراقچیشراقینيرالكيبهاشرالروروتبوروکیهاشبیراب

بیراتیک(*ینیدحكنینتمرحوتزعمزاولابوروكبيليقنيغيي

اددنخلییزوتواروروتبیریبینابرهشدنخهغناطلسشغآروروت

یدامليقرفساكرییچمهببنالتآنیدنمځهجنوكلوااتیدلوابيليقتموکح

وتشخشمکزوتوتزوقوتوتشخنوتلآزوقوتهغناخاغجوب

سیبنریبیکاشوتنیدراتبوچیقابآتفبرزیشابرداچزوقوت

یناكوییراکیآتآزوقوتنیدشمکنوتلآیساجرابیبابساكنینسلجم

قیالهغرالداشداپیزیقمهناخروتبیرامیبشامقكابيكنیمنوریب

ناخاغجوبكنوسنیدناکلوکرواهجتيكلفروتبیتازوانالریببابسا

یرکذلنینیقیلاهاشداپكنینناخشناوأیدپاتتافو

رابیلغواجواكنینناخاغجوبراليدرانوکناخادجروایناخشناوا

ودتحمشبایآداینیسیلگنادتحمتسودیآداینیغولوایدرب

هنیسیکيالوایدریارتریدتسودشیاینآمروبیتآكنینیسیجنوچوا

نیدیغولوایدریارابیلغواجواكنینناخشناواراليدريبینتاک

دتحمنیدناطلسىلعیکلاسنیدنآدومحمیللملانیدنآناخدمحم

یسفرھجیداریابيلآبيتاسنیدناکرزابناکلکنیدتغنمینیساناكنینناخ

نيرحتمرجوتیزعكنینیساول(*

ارق
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ناقوتنیدامقكنینناکیتازریمنالفتغنمیدریاروتیآیزوایدرباارق

اكرکادوسبيليقهيلوایکریبیمیدلوزوبیروپتغنممیدریایزیق

نیدیدریایزاقكاینرازریمتغنمیساناكنینیلغواداینبیکسایدناب

امیبیساناكنینناطلسىلعكنوسنيدناغلیریآنیدكاجنیایناخدمحم

رالریدمیبیئآاسلآیلیزیقكنینیرالازریمتغنممکهاشداپرهیدروشبات

ناخدّمحمنیدیدرپارالقسنوبزپوکیناخدّمحمنیدمیبیدریا

امیبباسيهعلقبوروتلوانوریبرالنالغواادننکریانالغواراشيیلآ

رایآبویوقادنشاتیایساچپینرییوبویوقادنجلاكنینهعلقیایساچپ

ماعنازکیناسقيجنوربهغدعلقزیکیسیاقرههغهعلقرالدلانوروكوبیدریا

اکیتوکیدنیآیقتیدلکمیبنمروروتلوایرکسناغلاقبوقروقونمروریب

دّمحمنیدرابقارپوتشاتهنینورواهعلقورہشاکنسكنينامغوتوبقاب

نمبیلکیرمقكنینمیبیدالیقمظعتبوروتشواقلوقبیلیکابوقناخ

زیسیدنیآناخدمحمنیدیدیتروروتالبقميظعتاکنموبنماكوسینوم

روروتالاسیرکذتهغزکبزاغآینومزیسروروتیدرابقارپوتشاتاكنم

اغنآیلاعتیادخقیالکیتاتلوشرولوبنیدقارپوتشاتتیالوورهش

چمهاکنآیسانآیداشيزوقوتنواادنیلوقاتآناخدمحمنبدیدريب

خاروااچهغدابارتسااتیکأتلاناسارخادتقولوایدابربارین

ییوبوسینجرواییوب(*غاتیآیدریاقلعتهنیرالهاشداپ

یلبلطكنینجنروایدریایترویكنینهاشداپریبیسیکیایداریارالرید

قات(*
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رالرولکبیاتلامبوترویهغشابليزقبيرابهغناسارخیرالاتیکیب

- دابارتسابيلآهغیلوقیرالاتیکییهجیتنریبناطلسدّمحمنیدیدربا

یکترتزیستصخر(۳نیدیسانآبیتنمراترویناردنزامبيراب

نیدنآیدراباغياغوتكيلادکمچنوریبیساقيوسیکبینالتآنوریب

یسکہییدریابوروباراببيبالآنیدنآیدرابهاتدوکناکبراید

لوایدروسبيتنيساراباديقرابیوقزوتواودویتیلآیدارچوا

یرکونكنینیسینکناکیتنالفكنینناطلسیزاغدتحمیدنبآیشک

نوردبتياقابوروتبینمیناربمیدریابيلکهغنارباکنامکرتنمروروت

دتحمیلغواكنینناخسرابلبایکاحنوردادتقولوایدبتنماراب

نیدیدریارابهکرسیراسریبادنجیاكنینیوقیداریاناطلسیزاغ

اسرویبمیرکتینخیزیمولوبنکریبكریبیاهکرسوبشوایدنیآناطلسدتحم

یدلبکیاجآدنینناطلسیدامليقلوبقیشکلواىلاریباغوسادناغياق

یدلآینیساچرابنییوقونیسنویتیدرودروابيتالغابینیشکلوا

یشیاناميیدرباروتیآرالقلاسقآادناکریاكيلاكزيیدريبوروییقت

ریبزمیتروبكنينازیبكناملوبیچوغليقبیترولوبیننیدنومرودزآوب

وکجیاوبشوایرالوکجیاناغتسآروروتناغلوزوببولوبببسوکجیایراس

یقتیدرابدابارتساناطلسدّمحمنیدروروتزیموقيآىقيلقوزوبروروت

یدتباقهغیتاقیساتآنوریبهیلواپوکبوتروپهغشابليزقترکتروتجوا

یدنیآهنکیببیرابیکلوایلاتیآیارادتاربناغرودلآنییوقیدمیا

*

نیدید(

یکیب
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كنینناطلسدّمحمنیدناطلسیدتیآهغناطلسیزاغدّمحمبیرابیکیب

هغيرأللويادنتقوروتياقبيليقباسحبیلکیقجآقتقاکیشیاناغلبقوب

ادناکلیکیقتراليدروتبالقسرالیشکلوایدليقنییعترالیشکپوک

رالازاپوکبیلآ(*ںیسیرابونیسایلواكنینیرارکونراليدتوتلفاغ.

هغيدلآناطلسیزاغدتحمبوتوتیناطلسدتحمنيدرالبدريبايوقبیریب

ینکهجیتنریسبتکربنیکیشیابيلاساكویاریبیقتلواراليدرابببلآ

الیقیهدایپیسیبوکكنینیرالركونبیتكنالقسیامروجاقیدلبقنییعت

یناطلسیسیلتقیقحاچابریبویدتاکاکیرالویابتياقاپوق

غولواادشیدروکبیتزیمروتیآیمبیرابهغترویبویوقاددنب

راليدورویبيليققیلبادکادراللیاناغروتلواادنتسواكنمنلوي

وبراليدنیآیمتاعقاوناکاتوانیدنيرالشابیراركونناغرابهغیرالویا

كنیئآیداميتاسرمینچیهناخراليدروكتييهغناخشناواینزوس

یریییقتویدریایامارقنوریبیزوکاتآاكدّمحمنيدنوجوا

یساناكنینناطلسىلعیدابآبيتييهغيشايكيلاادتقولواناخميكلوا

ىلكلیسینغيىلكروکكنینناطلسیزاغدتحمیدریانسمهنوریبناخ

نوکهچینسیبیبناطلسدّمحمنیدیدربابيلآهزاتیئآیدرياراب

یادخواشیرنیدنیقلخروغیوایدرودروایربآهنیلوقكنوسنيدناغالقس

یدشوقیکیتلآشیبیدروشباتاغنآیدریارابیرکونناکیتیدریب

زودنيکهجيكالغابنیدنرقدنینتلآیتایآیدیآکیدربیادخ

نیسیریاب(*
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مکكوتشیاغادنآتیآكنوسنیدماعدكنیماغناخراببيلآزيتامتاب

رالنیاقادنوشبيليکادنومشیمریاناکدکزیستصخرنیدناخهمغوتوہ

شیبیدربیادخواشيركنوسنیدنآميدلبقهيبنتنوچواكنینآیدليق

ادرییرهادنكورويرالدعیکیدتاکباغلیابيلآیناطلسنوریبیئکیئآ

یدریاريرجنوریبزاوآدنلبادنآاسلیقنامکبیتیاغلوبرابلیامک

اسلوبیناقتاببالقسیمادنچیاكنینلیاوبانیدمیرالرکونميكوبیضرغ

یدریبیادخاسرالرچناطلسناجترهیاكلیکبیئاتبیتشیاینییزاوآ

قارنامینیدجیسنقواهغناطلسیزوسوبكنینآیوریاريدواشیر

كنیئآیدریایتداعقيلقامیآینزوسوبكنینیدریبیادخیدریارولک

نیدنومكنینناطلسدّمحمنیدیدریارالریدیدريبیادخواشیرنوچوا

شیدروکیدریارولیککیلکلوکبیتروروتالبقهرخاتمینمقوبیربخ

نیدنبرألقازقكنینناطلسیدریابوروتلوالیاپوکنیدتقورحمراليدلیک

یزاوآدنینیتایآتآیدریاداجیاكنینلیاوبشوایکیلآشیب

نیزاوآیسهجرابیدالرچناطلسادتقولوایدپوقرالقازقاکناكلیک

یلاشوتاکلہایداوبتقوراشوتیدرابیادخرالپدلکابورويبنات

بوروبنامزمیبنمالسقسوماناکامشوتاكليانمیدنیآناطلسیدیت

یقتیدشوتادناغآكناتابوروببيلبقلوبقیدریبیادخیلاشوت

نیدینکیرالقازقكنینناطلسراليدناییسهچرابكنینیرالیشکیغادنیلاق

یادخناطلسیتاشوببرودنسنیسیریآكنینناطلسیایریبیدلیک

یشکرهانينيوبیدپاج(Rبینیزوأ)بیلآنیجناكنینیدريب

نارجمسیر:باب
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نيدلوببالكویینرالكولواراليدلاسموقهنيناقراليدرونلوا(R.نیسیریب

ینشياوبیدريبتنآهنيراركونهچرابناطلسراليدموکبنلیاقاریب

ادناغروسربخیسانآیدروکنیساتآبیلیکجنروانیدنآهغفیلسانتیآکیثک

كنوسیدریابيليقشیاكیدیشکناغيرغآلواناطلسیزاغدتجمیبآ

لوشیدنانیایسانآیدتازوابيتیارذعیدالیسیشخبیدريبنوتتآ

یدرودزاقرهمهنیتآكنینیسانآپوروتلیکیننکرهمريبنیدرازابیئوک

رہمریبهنیتآكنینیکنیسكنینناطلسیزاغدتحمیچوکكنینیسانآ

یزاغدتمحمیدتیتبطخريبنیدنيلتكنینناخشناوایدرودزاق

یرکتنیساملوارالواهتسخكنلکنیسميكلواكنوسنیداعدپوکهغناطلس

كنینیکنیسقوبیسوزرآکزوانيدكنيراديدكنیسرولیبیشخب

ميكلواكنوسنيديکيلهدنبپوکنیدبوكهغماقآیدتيبطخریبنیدنيلت

مدیماجيمه(۳هغمیرولوبیشخبنیدقيلهتسخوبنمرامیبیریبنیدنوکهجي

(۳ماسلوابوروکریبیسمكروروتوشمیوزرآومیدارمیکییدمیاقوب

یلرابتعاریبیطخیکياوبنوساملاقهغتمایقرادیدمکنیکروکالکزیت

نوریبتآشوقبيتارکوا(گینزوسناغلاقبیریبهنیلوقكنینیرکون

یرالاتیکیناغرابهغاوغاترويبيتالتآاكريبنوریبیزوایقتیدرایی

اکیزواینتیکیيهمركمينوایقتهقشابنیدرالنآبوروتشیغييهغیناق

بيچیابیینالريبرالاتیکیییناغلوبناةباتادنوکرهبیلبقرای

یسیشکكنینناطلسدتحمنیدیدروتبیکتهنيلويناسارخییزوک

ینزوسوب(عاسلوا(۳اكيترولوب(۳ینسیرباکیشک(

28
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مولعمنینومصمكنینرالطخناطلسیزاغدمحمیدراببيلآیرالطخ

دنینخاروایداغلبایراسجنپروابینالتآنانوسنيدناغلق

كنینیلکنیسبوشوتنيدتآبیلیکهنيسيلوحناخبيرکنیدیسهزاورد

ناخكرکكالوكوتیناق(نوكلواكنینیزاغدتحمیدربباروكوبهغیتاق

كنینناطلسدّمحمنیدیدریابیقجالاسیاغيچرقنالریباتریاینوکلوش

ربخنیدینكلیکكنینناطلسیزاغدتحملوایناغروتبارقزودنوکهجیک

تشاچینوکزای(۳یدربباروكويبوشوتهغيدلآكنینیراركونبہات

نیدنکیشیاكنینیارسناغروتاروتلوایلکنیسناطلسیزاغدّمحمیداریایتقو

نیدنیرییجاکروکقوییربخنیدیناکلیکكنینیساقآیلکیسیدرابببرک

رکشهغبادخ(۳یدنیآناطلسیدشروکیسکیابیلیکیشراقپوبوق

بيتنوسملاقهغتمایقرادیدیدرابكنطخكاننسنيسبولوبیشخب

رامیبیدنیآیلکنسنمالبکیامناییریبنیدنوکهمیکكنوسنیدنآ

بوقروقكنوسنیدناکایشیاینزوسوبقوبمناکرایعیمهطخوقوبمیناغلوب

دتحمنیدناغلبقروبوکروبوکیدقچبیتياقپروکوییامروتلوا

مزجنیرابالبریبكنوسنیدنآیدتشیانیزاوآكنینیقايآكنینناطلس

یدربااراببوروكوباکفرطاکروابوقروقیامرابهنکيشياىلوحىدلیب

چیههناخهتخامکیدروکیدرکبوروكوبیدارجواكایشیاغولواریب

بوروكويیدروتبيلاسقالقیدامہاتیدارقریییلاقچقوییشک

قاربلاغیموقروقیداتشیانیزاوآكنینیقابآكنینهدایپپوکناكوروي

ولیدنیآیدرابناطلس(۳یدرباوكرب(۳ینولولوا(

بولوب--
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كنینتآنيدناغاوبجالعیبیدامہاتیدالزیاریبهغرونوشايبولوب

یدزاقینمجیاكنیئآیدریارابنکرسهدیمقوروقناغيوقبيليقهدوت

كيلاقرقناطلسدّمحمنیدیدتایبیرکبیتراتاکيتسوایالیبنز

رالیدالزیابلبابیرالهچرابیدلیکاکيویایساناابوروکوینوریبیراركون

یدتیآیسیریبیداملیییسیسیاقچمهیدروسنيدرالكدادراليدامپات

یدربباروكويناطلسدّمحمنیداکفرطلوشمودروکنیناكکاکفرطوش

(*هنیسهناخهتخاقیلناخیسیریبرالیدالزیابیریکاکویامهیرکونره

ادنتسواكنیننکرسمکیدروکیدریابورويبارقیرالنوخآیدرک

اسروکبیلکنیقیبیدناکریا)هنیمنوبروتابیکسیالیزیقهرابریب

نیدبلکابوروکوییقتیدلیبنیناكریا(Rبیکاتیاكنیننوترادبوچ

بیراقچنیدنتسآكنينلیبنزبیرابیقتلوایدليقربخهغناطلسدتحم

جاروایدلوبشافادناجیاكنینرهشوبتعاسلوشیدسیکنیشاب

كنینناطلسیزاغناطلسرولوبرییجاغبیلآیسارآكنینريزوناوریب

بیرابیئوکلوشیایریبكنینیرالناكورويادخرواكنینیراركون

كاینناخنایفسینوناخكبيككنینناطلسیدایآهغناطلسیزاغناطلس

بيرابىلإکروکینیلکنیسیلغوایلتآیلعكنینناخنایفسیدریایزیق

اكيشکچیهجاکنشیانیناكلواكنینیسینیاناماسیزاغناطلسیداریا

تعاسلوشیاملیییادجهنیقچآشاتنیرقیامليقرکفیامليقشاکیک

ناخشناوایدروتلوابوتوتیناطلسىلعیساقآنیاقناغنابادنبویا

هغهناخ(*
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ادیاقدتحمنیدیدروکنیکولواكنینناطلسیزاغدمحمیدلکنیدوآ

یعاسناکروتلوایناطلسیزاغدتحمرالایدنیآیدروسبیتروروت

اكرییینزیمیاملیییجاقبینالتآبوقروقنیدزیسنالریبیرالركون

یسیاقهنیتحملاعمتروببیشاکنکاکمیرالكيبومیرالینپاناخینیناکیک

یدلکینکنیدربزویدریابوروتبیتنیبالقیئآاسلوبیشخبشیا

ینكنوسنیدناکتشیاینزوسوببیتیدروتلواینایلعناطلسیزاغناطلس

ناخلاقیرالینیایدریابوروتبولوبناریحیداملیدینیروليق

وبیرالنالغواكنینناخاغجوبوناخنایفسیساقآناخیاطاقاو

راباچیناخشناوایلیاكنینناطلسیزاغناطلسبیتشیایسرربخ

یکروااکیٹکروامهیلیاكنینناخشناوایکروا(*اکحتروابیت

سرابلیایدليغيياکجنکروانوریبیرالوكونیرالنالغواكنینناخكنمآ

ناخشناوادنچرهیدليغيياکریزویلیاكنینیرالنالغواكنینناخ

لوبقیقلخرکونویرالنالغواكنینیساقآویرالییایدتیآبیتیلاشاراب

ادرهشیکیناطلسیزاغناطلسرالبدورویکیتسواریزوراليدامليق

الاکزیتیداریارورابیییکریبادنوکرههنیرالنالغواكنینناطلسمکیلب

یدریارالاسامشتياّمايدریاراویدقودرابانومرالنآبیترالنوسروک

كنینريزوراليدراباکریزویرالنالغواناخكنمآنوربنيدسامليکرالنآ

سیبیلتآدنکموقادريبكنسرفرببادنکاتیاكنینمایقادیشوغتنوک

ناطلسیزاغناطلسیداریانادابآبیاجتادتقولوارودرابیدنک

اكيزو(*

نبث:زو



- ۲۲۱ ----

وزآیحرکلیاناطلسیزاغناطلسیدلکدنکموقبينالتآنیدریزو

نیدببسوبیداریایثکپوکیتمذخزآیکامریبكرکونپوکیلظ

ںاطلسیدتراتفصرکشلیکیایئآیدریارادراروکنامیبیاجتلیا

روتبولوبزآیبیتکكننرییوبادنیناكورويباسيواسبناطلسیزاغ

یسیریبكبزواپوکناغروتادنچياواسيیدیتیداریاكارکكارپوک

اكریبریبیقتوینكنيقليياسلوبزآیسیشکكنینمیبلوایدریاروقجت

ناطلسیداملوبمولعمیناقتيآماکادنلسیاكنینپوکبیتیوقیکیرغس

ناخشناوارالیتشوروایسکیایدریباتوایامیتهمینچمهبوروألفاغت

كيلوغولوارالبدرکاكريزوبیلکیالاوقیواجینوكلوش،یدساب

یلآنواقیلشابناطلسیزاغناطلسنیدنيرالنالغواناخسرابلیا

یدریاپوکیچوکكنینناطلسیزاغناطلسرالیدروتلوایئاناج

لیبنزهبوتغولواادناقباچیناکرتادنيريیناکیتهمروبكنینناسارخ

رابیزیقیکياویلغوایکسانیدنآیدریابيلآنیزبقكنینناکیتكيب

یزاغمیشیتآكنینیکینوناطلسیزاغرمعیتآكنینیغولوایدریا

شانونیتآداینیکمکومناخهرهزیتآكينیزاقغولوا(ناطلس)

لمعیدليقهیلوایرالرکونناطلسیاطاقایایسودروالوامیناخ

ادنیشايیکيانواناطلسیزاغریشوادنیشایشیبںواناطلسیزاغ

هیلوایرالزوایسیسیاقرهیرالنالغواکزواكنینناخكلمآیدربا

نیرالزیقیدروتلواینیرالنالغوایدالتنیرالویاكنینرالناطلسناغلبق

یداملآنيساسرمینجيجناطلسیاطاقایدليقهجملوانیرالنوتاخ



- ۲۲۲ ----

یشکشیپتروتهغیشاقبیریبهويتتآیدامرونلوانیرالنالغواو

كينناطلسیزاغناطلسیزیقنایبلیبنزهبوتغولوا)بوشوق

یدتازواهغاراخبنالریبیزیقیکیایلغوا(Rبیکیایکینوتاخ

ردیدلکهغنيقيريزوبينالتآنیدرهشیکییرالنالغواكينناطلسنایاپ

یدرابدنکموقبیقچوشراقهغواجناطلسیزاغناطلسمکراليتشیااسریا

یقتراليدروکیبرألكولواناکلواادشوروابیلیکدنکموقباغلیابیت

هغاراخبنوریبیسواغورواراليدامرابهنیرالوبابتياقراليدلیبیتاعقاو

راليدریابولوبپوکادرهنلاءاروامیلسنكنینتعامحلواراليدریبیوروی

یداملاقیشکجلامهروروتتروتشیمتيییقتكنیمیرجمخیراتنامزوش

(*یدلاقهنيرالنالغواكنینناخكنمآییوبوسوییوبغاتیدلوبعطقنم

یسرالنامکرتویرالاتیالواكزوانیدنآیدروناواادجترواناخشناوا

دتحمنوردراليدروتلوانالريبلوکنوکجتیقتراليدشیلآنالريببتارم

هغناطلسدّمحمنیدبیتیدکناجلاكننسروروتیتیالوكنینناطلسیزاغ

یرکذلكينفاغلآجنروالنینناخدیبعردیدرب
یدریاتیکیيیشخبیلشوغتیزاغرمعیلغواكنینناطلسیزاغناطلس

ددمنیدناخهشیمهیدلوباديتمذخناخدیبعكنوسنيدناغرابهغاراخب

ماسرابرکآیدتنیانيناغلوزوبداینځروایقتناخدیعیدالت

یقتیدیترولوبیکسنمیبیرایاسلوبیکنيرالنالغواناخكنمآییرای

نیدتنکشاتبيليققافتاهغقامنالتآیرالنالغواكنینناخریخلاوباهچراب

یدلبقیرالنالغوا(*

قارب



- ۲۲۳ ----

كنینناطلسیدہموهزمحنیدراصحناخدرمناوجنیدنقرمسناخقارب

رالبدلیکجنرواادرالیدنالتآیساچرابناخديبعنيداراخبیرالدرین

اروتیناغروتلواادبسارازهوقويخكنینیرالنالغواكنینناخكنمآ

ادجتروایقتناخشناواراليدرابهغیتاقناخشناوابجاقیاهلیب

خرواناخدیعروایجاقهنیفرطربقبيتكربیساجرابیداملاباروت

لامشكنینریزویدرامیبیشکنیدینیکكنینناخشناوایدالیک

نیسهچرابیتیبنیدینیکكنینناخشناواادناکستیریقتايبادنيفرط

رمعبیتكنيلناقیدرببهغناطلسیزاغرمعیناخشناوایدروشوت

لاق)یدالقسناخدیبعیناخیاطاقایدرونلوایناخشناوایزاغ

یلخروا(R.یدالقسیرالدروتراصحیرالدریمنكنبنیدهموهزمحیکناخ

یدلاقابوروتادخروالوایدربهیلغوایلتآزيزعلادبعناخدیع

ىلریییدامردنيسنيقایآكنینیقواتكنینتیاعراچرابنامکرتوتراس

یدلوبتروتیقتیدانسنيرالقورواكنینكبزوایدامتربتنیدنیریی

دنقرمسینیرییویرالدروتراصح)ینیریبوناخدیبعیکلوبیرصم:

زوایسیبیاقرهیقتیدلآیرالوروتدنکشات(Rبینیریبویرالوروت

دومحمیرالنالغواكنینناخشناوایدتاکبتياقابوروسبویوقیشکهنیلیا

هغیشاقناطلسدّمحمنیدبیجاقیامشوتهنیلوقواج)ناطلسیلعوناطلس

كنینناخنایفسیدریاادنیشابینییناطلسىلع۳)راليدراباغنورد

ناطلسدّمحمنیدیامشوتهنیلوقاواجمهرالوبسنويوفسوییرالنالغوا

یدراب(۳ناطلسىلعودومحمیلغوا(ا



---- ۲۲۶ -

هنیلوقواجكنینیسهچرابكنینارقوكنیناروتراليدرابهغیتاق

كنینناخیاطاقارالیدليغيبهغیتاقناطلسدّمحمنيدادنورودیناكامشوت

یسانااتآراليدربأدلیکیسکزوانيدناخجاحكانهنیرالنالغوا

واجیدریاادنیشابزكسنواناخمجاحراليدتاکهغاراخبنالریب

كنینهسرمنرهیدامليباقیچبجاقكنوسنیدناقشالارآاكليابيليك

رابیرکونیشخبریبكنینیساتآیثکقیلالقاعناغروتاليبنیسیعم

هنپکریبیدرابکیویاكنینآیلتآدیسناجنیدنامرودیدریا

اديدفابنييقليدایندّیسناجیدلآقوروقهلوقیدکنسکجوكلت

ليزقبادیآیدریابالاجملوایرالاروتدنقرمسینیقلخنامرودیدوروی

یاتكنوسنیدنكتواایآجواراليدتروتلواادنآبیراببيلآطابر

یلغواكنیبیطاقارالبدالشاباتیآهیریبیریپربیخرواناغروت

نوکرورويبیقابنيسيقلييكنیندیسناجمودروکیئاناطلسدّمحمیجاح

ادریيوبكنینیجنسروایدنیآهغناطلسدیسناجیدلوبهدايزنیدنوک

ینراتییهغناخدیعزوساوبالکناتنوکوبیدمیاراليدلیبیسیرالناغروتلوا

قیلشاتلوبكينزواهسلکنیدکنولوقسکایدنیآناطلسمجاحیدیتنیساتیآ

تروتدتسناجنیاتکهغیتاقناطلسدمحم۳نیدرپتآاسامليکليق

تآیکياودنیدلآدیسناجیدنیمیسیکیاینتآیکيایدلآتآ

خاروانوریبلوبغولواادینیکناخجاحبلاسهنتسواینیچروخ

یدرباروروینیدنسارآكينریزونواربجنرواادتقولواهیکرالپدلک

نیدیرب(*

نیدهمیک



- ۲۲o ----

دمحمنریدیدرابهغیتاقناطلسدّمحمنيدادنوردبوتوانیدهمیک

یرکذكنینفاقشروانالریبناخدیبعناطلس

غروایقترالاتشاکنکبروتلوایسجرابكنوسنیدناکلکناطلسمجاح

كنینیسیلقاداكنبنیلیارضخیقتراليدلیکشیدروکرالبدورویهنیتسوا

كناسریبددمیکزیماراببالزیاترويراليدتبآبیرقاچنیرالیشخب

نورواادقايلوسیلالبقناخرتینسهسريباکزیبینتروییلاعتیرکذت

كوجیایغوروایشخبریب(*كنینكبزوایلاليقرکونینكنیشخبیلاریب

راليدوروییقتراليدلبقطرشرالاروتروروتبیتلوبقادنوشمهنیساسلوب

كنیمجوایرارکونزوایشکكنیمیکیایرالشوقیثکكنیمنیدیلقادا

دنایتىلارابجنروارکاراليدلبقشاکنکیقتراليدلکهکنیانوریبیک

كامتوانیدوسمکالوایقترابناطلسزيزعلادبعیلغواناخدیبع

راليدلیکقولخرالیدبتقويهدوسقويادواحدقويخقارنامینیدواج

بوتوتیئآنوریبیسیثکنواشیبیدریارابهغورادریبادقویخ

ینتاعقاووبیدتاکبیجاقیسهغورادكنینبسا۔رازهراليدروتلوا

هغیتاقیساتآبالشاتیکنارواناطلسزيزعلادبعكنوسنیدناکایشیا

وروابیترقاجكيرجیدلیکیسومانقتقاکشیاوبناخدیبعیجاق

رابیکیبغولواریبیدروتیزوایقتیدلیکهغينيوبهویتابورویاکيتسوا

دتحمنیدینیرکشلاچراببيليقاشابىنآنیدنیقوروانالغوایدریا

یدنالتآنیدقويخناخدمحمنیدبیتشیایبآیدراییاکیتسواناطلس

ینكبزوا)*

20



- ۲۳٦ ----

یثکكنیمقرقواجیکكنیمجوازیبراليدنيآ(یرالركونهجراب

ناخدیبعىلارابنوردبتياقروروتسامریابسانماکنلودقیلقامشوروا

وكامليکاکحترواىلالکیقت(زیب)راتکبتياقسامروتادخروایزوا

ینیرالزوسناطلسدّمحمنیدناسآاکزیبروروتلکشمهغناخدیبعقامتياق

بیقچهنيدلآكنینناطلسدتحمنيدبواچرالیباجرابیدنالنآیامالکلیت

تياقزیمانوتوابونوکویراطقیکزویجوازوییکیابوشوتنیدتآ

بنالتآیاتیدنوابیبابیاربباوجچبناطلسدتحمنيدرالدت

بيسابیامریبباوجمهتارکوبراليدلبققادنوشبیقچهنیدلآبواج

نیدتآادناکلکنیقیهغراليبتارکوبراليدلبققادنوشیقتویدتوا

میرکنتیدیدادیدلآبابراقنیدريبیقاربوت(۳جوآریبیشوت

كنینیکالیوکیقارپوتبیتمودروشباتهغقاريوتیمنتمودروشباتاغنسیمیناج

مودلوأنمیدنیآبارقاکنالكيبادیدريباپوقبویوقهغينيوقنیدیساقي

كنینمركاكنامرابهغشروااسلوبقوترآنیدنمرکیناجكنینرزیسسکا

نیدقلخیدريبیوروببينالتآیقتیدیتكناملاقاسلوبرباربنوریب

یالغيیرالهچرابیدريبادصكوکسییمیکیدپوقویرغقادنآ

ربخنیدواجراليدتاکنیدینکكنینناطلسدّمحمنید(Rسیالغي)

ینومیقتوبیتیدنوقبوتوانیدبسارازهنوکوبمک(۳یدلیک

ناطلسدّمحمنیدبیتروروتاتایزودنوکبوجوكهمكيمکراليدتیشیا

رابیروآداینلکروناجہیادتآیدرابتساوخندرکمانخالوا

یرالبدلیک(۳عوبآ(۳رالركون(
ےلاوےنوہ



- ۲۲۷ ----

كنینلوکبیرابادتآرالریدیلوکتسکشیئآیربنیدشروالواروروت

بولوب("هملکیداسلوارقیقتیدرونوابوشوتنیدنآادینیتابنوك

نایفصهنیریدیدلوبیکياادیدنالتآیدلکلوارقبیتیدالیکانومیدریا

ناطلسدّمحمنید(هنيريبو)یدلوباشابناطلسفسوییلغواكنینناخ

نیدناطلسدّمحمیجاحیلغواكنینناخیاطاقایدلوباشاب(یزوأ)

ادنیشابزكسناطلسىلعیلغواكنینناخشناوایدلوبادنيتاقناطلسدّمحم

بویوقادريبتیچریبپوروشباتکیثکینخییئآشیبیآیدریا

اتجاقبيلآینالغواوباسلوبنامبزيمشیاكنینزیبرکاراليدتیآ

یکیاكنینلوببوشوبايهغيركتكنوسنیدنآنوسامنوسزیمیغارچ

طفاحونالغوامریبیدريباتوابیلیکرکشلراليدروتبوقوباديفرط

رالبدلیبنیدنآراليدریاالكادرییرییرالكيبهچرابقیلشابتارقنق

نيقيلوشیدریاراقچادرییسیبیسهلعشكنینلعشمقرقزوتوامیک

هجنوغلوبرادربخیکنوسكنينرکشلراليدلاستآنيدفرطیکياادناکریبالاک

بوروتلوانیناكمتىلجاینرالكيبهچرابتارقنقطفاحونالغوامریب

رالاتیکیمادلییدريباجترکشلراليدالغابنیلوقنينيوبكنینیناكامیت

بيلاسیئکشیاتلآرداهبراغتنوکتارقفقراليدروشوتیکزاوي

نیدنیلوایئوکشوروارودناکریاروتسآناخمجاحرودنالریاريدمیدقيی

نوریبناخدمحمنیدمیداملیریآچمهنیدناخدتحمنیدهچاغيرخآات

كنینناخدتحمنیدادناكورويبیشتآقدلاقاریکهنيچیاكنینرکشلپوک

رحس(*



-- ۲۲۸ ----

برودلآنیزوکاقشوروامیدلیبیدلاقاشوتبارجاسییاینیدنيلوق

میدريباغیلوقبیلآینییاپبوشوتنیدتآیدامبوتنیناکشوتكنینیای

رساریوبادزمارآدننزینوریبكانسمالوایایدابآبقاباکوزوب

ادنوروالوشیدرياغولواشابیبانیدنمناخدمحمنیدنولوب

كنوسنیدناغلیریآنیدواجادزكسنوانمیدرياادنیشایامرکیبلوا

نالفوبرالپدلکبیلآهغيدلآناطلسدتحمنیدیرالدليبناكشوتكيریت

ناطلسراليدریاازاكتواریبريبنیدنيدلآكنینناطلسبيتكيبنالفوكيب

بيلآیدروسبیتروروتمکوبراليدلیکبیلآیاکیبسیبادنتسواتآ

ديبعهشیمهظفاحنیسیدنیآناطلسادنآیدیتتارقنقظفاحیئکناكلیک

یننیسشیمریاريدرودرفاكسامرباناملسمینارواادنيدلآناخ

وبشوایدابآیقتیدنوکویظفاحادنآنیسروروتیدرفاکیزیبنیدببس

یداميتاسرمینچی*ناطلسرولوبمولعمكيلرفاکنلريبقيلناملسمنامز

لثمادنسارآكبزوایربنیدنوکلوشیزوسوبكنینتارقنقظفاح

وناخلاقبیغيياكريبريبنیسهجرابكنینرالكیبیدلاقبولوب

نیتحملعمكنینلیاناکتکبیلآاكرہنلاءاروامقیلشابناخیاطاقا

ناغراببيلآنیدجترواراليدجلاتنآیرالاجرابرالدلیبرالاتشالزوس

یزیموزوسوبناخدیبعرکایلارایينيساچرابكنینراللیاوكنینرالاروت

نوتتآكرالكيببیتىلالاکبولوزوباغنسنوریبزمیویااسامليقلوبق

قيللقاعنیسیناخمجاحراليدلبقتمرحوتزعیشخبراليدریب

شیاوبنیسنیسیکرولیکبیلآیکنلیاویکنانآبیرابنیستیکی



---- ۲۲۹ ----

*

لوبقیقتواراليدلبقفیلکتبیتساملکنیدنیلوقكنینیشککزوانیدنیس

یدروکاداراخببیرابنیدینیکكنینناخدیبعبيلآیسرالكيببيليق

نیدنآیدريبنیلیاونیساتآیدليقتمرحوتزعیشخبناخدیبع

نیدنآیدلبققادنوشمهلوایدروکیناخدرمناوجبیرابدنقرمس

یناخلاقیدريبنالریبیلیایناخلاقمهرالاروتلوایدرابراصح

یامیوقكيلویاریبادرهنلاءاروامنیدجتروابيلآیناخیاطاقایساتآ

نوریبقافتایراجرابكنوسنیدنآیدلکجنروابوروجوکیایسهچراب

كنینآیرکذكنینناخلاقرالبدراتوکناخیناخلاقادجناروا

لاقیداوبقیلنازراتیاهنیبیداوبجتقلخونادابآمالسارواادنلنامز

نیدلییهچبریبرالیدیتیدلوبنانریبهغلوپربیدلوبناخناخ

یاطاقایرکذكنینناخیاطاق)یدنکهنیتحارقحكنوس

یدریارابیلغوایکیكنینناخلاقراليدراتوکناخادریزویناخ

یتاکهنیسکیالوارظنهاشیتآیلنینیریبودتحمخیشیتآكنینیریب

كنینیرالدرینكنینناخكنمآكنوسنیدناکلوکرواهجتينريبكلفراليدريب

غولوایدلوب(*پوکلامولیاوتيالوراليدشتيیتیکییساچراب

ینیلغوایلتآیلعیدریارابیلغواشیبكنینناخنایفسیرالاقآ

دنخكنینناسارخیلغوایلتآشغآیدروتلواناطلسیزاغناطلس

یلغوایلتآفسوییدلوبادنآبیلآهنیکنلاقكنینیسایاییرهشناکیت

یدلاقیلغوایکییدلوایقتیداماتخوتیناقیدرودلآناقنیدنبلوق

كارک(*
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كنینناخاغجوبیلقناولہپیتآكنینیریبوسنوییتآكنینیریب

بیکیربیرالهچرابیرالنالغواكنینناخیاطاقاوكنینناخشناواو

لاقكنوسسیدنآراليدالاوقهغاراخبیبیلغوایکیوبكنینناخنایفس

كنوسنیدنآراليدالاوقهغاراخمبمهیبیلغوایکياناغروتلواادتاکناخ

یلآدومحمیقتیدلآناطلسىلعیجنسروایداوبادریزوناخیطاقا

یدابآغابیدلآینوردیزوایدريباغنآیدریارابیساقآنایریب

راليدريبهغناخدتحمنیدیندرویبآویاسنراليدريبهغناخمجاح

راليدريبهغتسودوشیایلغوایکیاكنینناخاغجوبیناپسارازهوقويخ

نایفسیدلوکروا(لیی)اچینرییهنيكلفراليدروتلواتغارفیقت

یدریایزیقكنینناکیتیبلیعمساىلاغلآكنینسنوییلغواكنینناخ

نالرببیثكقرقنیداراخبسنوییدریالوایکیكنینتغنمادتقولوا

(نم)راترویکلکروایقتنمرورابهخيشاقماتآنیاقادتغنمیدنالتآ

ادتقولوایدرابهنیسهعلقكوتبوتوانیدنفرطلامشكنینتاکبیت

اداكوتیدریارالروروتلواادنیتسواریزوادنيفارطاكنینغوروألیا

كنینیسدعلقكنيلكوتاتریایدنوقادكوتیسدبيلوایدریاساملوبلیا

لواهنيرالقازقیقتیدروکنیسدعلقكنینخاروابارقبیقچهنیتسوا

روروتیسهعلقكنینجنروارالنآیدیترودهعلقینناغروتانوروک

كنینخروایترویماتآومرولوبكيلدرمانقادنومیدتیآسنويراليدبت

ینیسیرالقازقنمیاكتکهغتغنمنیدنومنمیقتیاغروتانوروکیسدعلق

نوكلوابیریبرارقیقامراباکناروارالبدتزیسبودوتزینكنالبق

ادكوت
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كنینجآرواادماشخامیرایباغلیاكنوسنیدناقتابنوکابوروتادكوت

لوایدلکهنيلقدنخهدایپرالیتشوتنیدتآیقترالپدلکنیدنفرطهلبق

رارالقسبولوكروآنوریبلعشمهجنکادنوکینیبهعلقدنینجنروادقو

قدنخناطلسسنوینیدنچنوقروقكنینقازقناقچنیدنيرالچیایداریا

سنوییدلکبیتشايرضاحیئکهچینسیبنالريبلعشمادناکلیکهنیل

اکییوتهعلقكنوسنیدناکوارالنآیدتاببویوقنیرغباكريبناطلس

بيتراتهغهعلقیایریبانيلوایدنمهغهعلقبالشاتجاغآیبیریبیدلک

هنکیشیاكنینناطلسدومحمیراسیقتراليدنمهغهعلقیساچرابیدلآ

یدریایثکكتيتروهشمریبلواراليدتوتبیرکهنیویاهتسهآبیلیک

بوروتلوابیییجنسروانیدنيساقرآكنینیسیاینخيكيدناطلسىلع

یدریاقويناقادنيرالارآمهورباربییریتویسولواكنیئآیداریا

یدرابيبهغیشاقناخیطاقاادریزوبوشوقینیسیکیکیرییهنیلاق

ناخییزوایئوکلواراليدنوكبیلکیراسویکبزواكنینجنروا

كنینكتنیتلواراليدروکیشخبنيناکلکكنینومتیعروهایسیدتراتوک

|سنويرالبدریابولوبرازیبنیدنيرارمعابوروکكيتییغیلبقوییزوس

كتتیتدومحمیدریایئکیتقیقیلراپرویغودرمناوجویلالقعناخ

نالتآنیسابوروتنوچوایناقآیدنیآادیدرابهغیتاقناخیطاقا

تياعرمرکونكنینمیکبزواكنینجنروارابییشکقرقادنیتاقكنینسنوی

یرالاجرابیشاکنکهنیقلخناخنیسبوروتنوچواین(*ربارباغنآزین

رباربکزیباغنآ(*
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یدریایامتاشخوایزوایدریایشکمیالمناخراليدتاشخوایقامنالتآ

ناخسنويیدلکجنرواادیدنالنآیامليباقيینیزوسكنینقلخ

یشیتابنوکكنینهمحرلاهیلعیرکنیدلامجنخیشیدقيچیشراق

یسابناخسنوییدریایتقوشوتیئوکزایرالیتشورواادنفرط

یداریارابیلغواریبكنینناخسنوییدریااراببجاقناخیاطاقا

نالریبیرالركونلوایدریاناغلوبنیدنیزیقكنینناخیطاقایلتآمساق

وبیدتیآادیدريبمالسهغیساباببتيبنیدننکكنینناخبواق

حابصكنوروتنوکوبدلانوشوتهنیسهیاستخردزیساراباكريبینادغیسیا

اکتمروتقارارقنیدنیتوکنازقیچیاكنینكاناتآیدنیآناخكنیتک

ناغيآناطلسمساقهبترمتروتجوالیکامکیتكناسلوبروليققیلیشخب

نیسامتياقناخیدريبىنباوجوبشواناخیطاقایدنیآییزوس

اکرہشبیراتياقبوتوتنیدنیولجكنینیساباببیلیکكنوسنیدناکلیب

كنینبابرایناخمکوبیضرغیدروشوتاکیوباكنینبابرابیلکبيلآ

یاطاقایاهچرابدنینیتراسجناروأالوبزاوآناکتیدرونواادنبویا

هغلايخوببیتساملیریآنیدنمرولوبیلناقنالریبیرالنالغواناخ

ناملسیناخیطاقاناخسنوییدریاناملسیتآكنینبابرایدراب

یدرابیییشکهنيرالفالسغوأادریزویقتیدالقسادنبویاكنینبابرا

نیاراييروروتبیرغآیقاسروقادناقباجتآادنوکقیسایکیراق

كنینمهريبنماساملوبادیتاقكنین)مولغوانامتاکامراییبانیقیئمماسیت

كنینناخ



- ۲۳۳ --------

امیبیدالقسیامزکریکیشکهغیتاقبیتروروتيرغآیواسروقكنینناخ

یزاككنالغبنيقابآونیلوقداینناخیدناركوااکيتکتروتجواهملک

چمهكنینینتزکناسلبققادنومهجنوكلواكناغلوبیقتكنيرابمينيدننک

یناغيرغآیسیارولكناقنیدننکساملوبناشناکزواایكوكادنيرمي

كنینناخرحمیدليققادنوشرالیشکناغرابرالریدرودناکریاتسار

كنینناخیاطاقایدراميبهغیتاقیرالنالغوااكريزوبيلاسهغهبارانیکولوا

دومحمینمیادتحمیجاحیغولوایداریارابیلغوایئآ

دیہشناخیاطاقاناميلسیناسآیلقهللایلیشبرومیتیاتسوتروتدالوب

یجنوچوا

یدريااددابآغابوادناسارخدومحمنالريبدمحمیجاحادناغاوب

راليدرامیییشلهنيلغوایکیایدرياادنیلاقكنينيزوایلغواتروت

یدنالنآیسیکیاكنوسنیدناکمشیایربخوببتيآنيناغلوبدیهشكنینناخ

ادخروایوکنالفنوسنالتآیدرابیییئکهبرالیپایکادریزویقت

نوتاخهمطافادنيشوغتنوکكنینخرواناخجاحبیتیلاشوبات

راليدنالتآمهیرالنالغوایکادریزویدورويبوتواینیوسومآنیدنیاغوت

هغاراخببیقچنیدمحمرواهجیکكنوسنیدناکایشیایبومناخسنوی

یلغوابوروتارابیدتاکاکفرطریبیسیسیاقرهیداملاقرکونادنشاقیجاق

هعیایلغوایدتاکهغاراخبیرغوتیماتآیتشادآنیدنيساتآناطلسمساق

وسلکنجریبیدریاارابدنچیاكنینشیمقدربربالکناتابوروب

نوریبیریقولروبرالریدیکنجناخیئآیربنیدتقولوایدارجوا

رابیلیشکریبادنیشاقیدنابادنآنوکلوارولوباديسارآكنبننیغلوف

80
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هغاراخبنیدنوماسریالقوبیلالآقونآینیدرییریبیدابآاغنآیداریا

ینمروتاواادنومنیسیدنیآیرکونیدبتزسیمرورابكوجينزسقوزا

یدتاکبیئالنآبیتسيالكبيلآقورآبیراباکلیاساميناتیکچیه

مجاحیدایآنیناکروکیقتیدلکهنیدلآناخمجاحاکحترواباغلیایقت

كنینناخنایفسیدنروتلوابيتروتلکبوتوتبیرایيیشکناخ

یرالنالغواكنینناخلاقیداملاقیلسنچمهیدالوایساجرابیرالنالغوا

ادناسارخیرالنالغواناخشناوایداملاقلسنجيهنيدرالنآیدلوا

اضحوبیدلوبادریزوںوريبخمروایرالنالغواناخیاطاقایدلوب

ادتاکوبسارازهوقويخمروبتسودوشیایرالنالغواكنینناخ

("یسینپایدریایشکداہنشیوردوریقفرالبدراتوکناخیاتسودیدلوب

یشوغترآیقیلناملسمهنایمیلقعسامابآنیلامنیدرکونرداهبهغواجشیا

ینوتاخكنینیئکیشیاناغروتالبقهشیمهیراقشاتنیدتیاهنونیددح

كنینیرالیشکیتخبنالوروببيليقكاكمیاكنینیزواقامقابهنیزبقو

یساقآنوچوایرطاخكنینناطلسشیایداریاراقابهنیزیقوهنینوتاخ

بیترتكناریایمالساروااغنمیکكنيلماقآقولخراليدلبقناخیتسود

هنیتسواجتروابیتراترکشلنیدقويخناطلسشیاراليدامریبیدالیت

شیاپوکناخمحاحادريبناكيتكونوجادنينيقيهعلقموقیدنالتآ

زیکسیدتراتهباراهنيزويریبیدريبهغایردنیساقرآیدریازآناطلس

یسانا(۰

كریت
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نيدناليانروغیوایدريبايوقبیریبنوتوتآینیشکناکشوتكریت

ناخمجاحراليدلبقشارابرخآیدروتلوانوریبتبوقعیناکشوت

كنیئآیدالاوقیناميانروغیوابیرابقويخناطلسشیایدتياقخاروا

روابينالتآیقتكنوسنیدتقوهچبریبیداسبینامرودهنیریی

نالریبیسهعلقكوتبیقچیشراقانالریبیرالینیاناخمجاحیدراب

بيلآهبارانایدیقنوربهبناطلسشیارالاتشوروأادنيسارآدنینجنروا

یسیسیاقچمهرالیتشورواهتفهریییشوروابیتراتناروکیداریابيراب

ایامرودليبهغهناخمجاحبينالتآهيليامیبناطلسشبایدامليکبلاغ

یاطاقایدرباقوبیثکاکازوانيدتراسادرهشیدرکبیراباکحتروا

اکزواناغروتلواادخرواناطلسشیارالبدراباکریزویرالنالغواناخ

نالغوایدلآنیلامكنیننامیانوروغیوایدريبايوقهنيرايتخاروایلیا.

،یسیکسایتراليدروتبولوبواجادریییکیایسيکیایدالاوقاكريزونيقاشواو

جاغرابینکیداریاادیاسنناطلسرالایادترقاچابیرابیییکهغناطلسىلعمه

كنینناخیاطاقاكنوسنیدنآیدلکهغیتاقناخمجاحیقتیدنالتآ

لوبایلغوایدربابولواناخدمحمنیدناطلسیلعیرالنالغوا

ادنیتقورعتادناغلوبیآتروتراليدابقیلحتروابیلکیرالاجرابناطلس

(Rبرالبدریا)هدایپیرالركونویلتآناطلسشیارالبدنیمابوروكويهغهعلق

یلتآیلعنیتنیدیقلخنامرودیدرباارابابوروبیشراقهغواج

ناطلسشیایداریارابیلکیسزیقریبكنبنآیدریارابیرکونیرباب

كنیئآادنیلکنوکكنینیلعنیتیدریابیقابنالریبروزهغزیقلوا

{
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هغهعلقناطلسشیایدنیمهنیتسواهعلقواجیدریارابهشیمهیاهناک

(*هنیسیرغسكنینتآیدنآنوریبقوایبناطلسىلعنیتادناکلکنیقی

ناترواكنینناطلسهنیجنکكنینماتیدالیقیيادیدالوتتآیدکیت

قويخروایجاقاکفرطربییایاقرهیراركونیدنیسیقتیدکاتیکلب

یدريارابتیکییشخبرداهبیلجوکناکتناولہپیلقحنیدنيتراس

روروببيلآاكريبنالریبیزواهشیمهبیلبقتتبرتاغنآناطلسشیا

ناقتاببیلیقیبیبناطلسلوایداملاقیثکاکزوانید.یلقحیداریا

واجادتقولوایدتازوانيقابآناغنیسیدنروتلوابیتراتوکنیدریی

بالبوکیشوپاچهجنوكلوابوروتادنلتسوادنینناطلشیلقحیدلک

تسودیساقآرالبدرونواادرییلوشمهیناطلسشباروایدرونلوا

كنینناطلسشیاراليدروتلوامهیبآبیرایبیئکیدریاادقويخناخ

كينیکینویلقهاشیلآكنینیلغواغولوایدربارابیلغواکیا

یسکیاكنوسنيدناغرابادنآراليدرابيبهغاراخبیارالنآرهاطیبآ

لسنمهنیدنبجوایدریارابیلغواجواكنینناخاغجوبیدلوامه

یقلیبوادشیبشیمنلآزویزوقوتیرحمخیراتتاعقاووبیداملاق

ادتقولوارالبدراتوکناخیبناخمحاحیداریایقایآكنینیلیی

وبسارازهوخرواراليدريبیریزویقتیدریاادنیشابزولوتزولوا

ویلقهللاكنینناخیاطاقاادتقولواراليدريبهغناطلسیلعیتاك

یرالنآیدریاتایحیلغواتروتیدربابولوایلغوایکییلتآنامیلس

میکوب

هنیسابوس(*
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رومیتودالوپناغلوبنیداناریبیسکیاوبدومحمودّمحمیجاحمیکوب

ادریزوادنیتاقناخمجاحناطلسدومحمناغلوبنیداناریبیسکیاوک

یشنوکوهبوتغولوانيدنامکرتویمیرایكنبلاقويخهغدالوپیدلوب

یقتراليدريبیلواکبارقنیدنامکرتویمیرایكنینقویخاکرومیتراليدریب

یرکذكنینناطلسدمحمنیدردیدرونواناریالکتوکمت

نوریبیاسناهغناخدّمحمنیدكنوسنیدناکراتوکناخیناخلاق

یئکكيدوغروتتغارفادریيامیبناخدّمحمنبدرالبدریبیندرویبآ

رکشلبسامهطهاشنیدببسلوایباجینشابلزقهشیمهیدریاسامریا

مکاحبيلآیدرویبآرکشلناكلیکیدریاادباسنناخدّمحمنیدیدرابیی

بيرابنوچواكنینآیدلوبكنتناخدمحمنیدیدتیکبتياقبویوق

بيراباکدیماوبیدروتیآیلآیقتیدروکیبسامهطهاشادنیوزق

اکنکرہمریبیدروالفاغتبسامهطهاشیاكریباتياقیدرویبآمکیداریا

مکحهنیتآكنینیکاحدرویبآیدرودزاقرهمهنیتآكنمنبسامهطهاش

جاتروکقیلرابقودلبقلاغرويسهغناطلسدّمحمنیدیندرویبآیداینب

یقتیدنالتآهجیکامیبادنكتکهغوآبسامهطهاشباتنوسرواشبات

یدریابيلکیزواینیئاکایکرالبدتیآهغبسامهطهاشیدريبیوروب

كنینمكاحیلقیلراییدلکدرویبآناخدمحمنیدیدعتیدتیکیزرا

یدشوتاکسویابیرابلوایدريباجآیاهزاوردمكاحیدريبهغیلوق

نیدشابلزیقیقتیدلبقنییعتیشکهغهزاوردالکناتیدتايهجیک

تغارفاددرویبآیقتیدروتلواینیسهجرابیامراقتوق(ین)یشکماجب
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نالریبرکشلغولواكنوسنیدناکتشیابسامهطهاشیتاعقاووبیدروتلوا

هاشمیکیدتشیاناخدمحمنیدیدوروبهنیتسواناخدمحمنيدبينالتآ

یئراقهغهاشبينالتآندربیشکدایلیاقرقبیتیدلکنیقیبسامهط

اغنآرولوبوسارقریبادیفرطلامشكنیندہشمادتقولواهاشیدتاک

راليدراببيلآربخهغهاشابوروکیبناخدمحمنیدرالالوارقیدریابيلك

یشکریبیقتیدامنانبامهاغنآیدرابلوارقزیبیقتویدامننیا

هغیبانطكانینرداجهاشبیتیدلکاکكبشیاناخدمحمنیدانومیدليك

نیلوقرییهاشیدربباتوتیمسوملابیلکناخدمحمنیدیدلبکیشراق

یدروت(Rسبیلاسهنیساقيكنینیکالبوکنیلوقریبوبيلاس)هنينيوب

نیدارقنیدشاتكنکارويبیقابهنیزوبكنینناحیامروأعيمجیکاروی

یدریبرالماعناپوکیحابصیدليقیوتغولوایلوکلوایدبتدمحم

بیتمودتوایسیسهجرابكنيرالشیاناغلبقومیدريباغنسیندرویبآیقت

یقتكنینناخ(دمحم)نیدیدنکبتياقنیوزقیزوایقتیدتازوا

یيملوينامیانناخدمبعیناهجهاشورممیکروروتوبیشیاناغلبقریب

تبیغپوکهغهناخنیدیہملوبیقلخكيشبایدریابیریباکنکات

نیدناخیقتیدنشیاینزوسوبیبملويراليدلبقناشنرطاخنامیرالایادتبا

نیدناکلیبنیساملپکیدامرابیقرقاچابیرامیبیشکهبترمهجیبناخیلقروق

ورمرکشلبيتكنبلیکبیلآبوتوتیدرابیيیئکكنبمزوتوأكنوس

ورمیدرابیییشکهغناخدّمحمنیداددرویبآكنوسنیدناکلیکهنیتسوا

نیدناکمشیایزوسوببیترالاسراقتوقنيدالبوبیمینکشیبكنینرالوا

كن
وس
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رهیدلبقمکحیدلکهنیقایآباغرمیقتیدنالتآنيددرویبآكنوس

وهغهغروحتویکیایسکیاراليدسکیسیخاشكنینتخردجوایشک

یدنوروبنيدريبریپینیشکمهیقتیدالغابهنیقوریوقكلینتآییایریب

كنینواجنوکوبیدنیآهغرأللوارقرولوبرییقاشموبیرییكنیناورم

یدنوقابورویهنيغزآینوكلوااسلوبمهقارییرکاكنوروکینیلوارق

هنبغزآهنییقتیجوکالکناتیدلیکابوروکنیلوارقكنینواجراللوارق

ناخدمحمنیدراليدنالتآبیرابیراللوارقكنیناواجیدنوقابوروب

كنوسنیدناکتاشیاینومبوجوکهتسهآدوروتالیکنوریبرکشلغولوا

كنینرکشلونیلوارقكنینناخدمحمنیدیشکلوارالیدرامیبیک

یزوسوبیدیتروروتالیکرکشلغولوابیرابابوروکینیغلاح

یکیاناخدمحمنیدادزميشاتواجیبملويادزمیجیاكنوسنیدناکمشیا

هغاراخببوجوکبینزیمروروتلواكولسکچادنيساترواكنیناواج

یدروتلوابيليققیلاهاشداپبيراباغورمناخدمحمنیدرالایاچاق

یدرباسامالقسلامعيمجدزمناوجرداہبهغواجیعاضواكنینیزوا

یدرباراتخوهغردناویدیقنیقادتقویضعبكيكىلعننابرهمارون

دابدوغانپاینکناکنیایامروکنوریبیزوکیایرالنیاناغلبقنانآ

ادنيرهشورمادنلییریغسوادشيمتلآزوتوتیریگخیراتروروتشامریا

یتآكنینیغولوایدربرابیلغوایکیایدباتتافوادنیشابقرقو

یاضاقیآدمحملاوبایتآكنینیکیچکدمحمهدنیاب
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ادناغرونلواادشنروکیساتآنوکریبیدربالقعمکناطلسدّمحمهدنیاب

ناخیئآغولوانیددتحملوباميشايكنيلمیدنیآیدنولوببیلیک

ایرالرودیماتیآنوریبزكتیمکحكنینزیسناطلسیلمرالرورونید

بوروتیامليبنیروتیآیناکازوسوبناخرالرودیماتیآیرازوا

كنينامکرتیلنآیدوروت)یداریارابیکیبیشخپامیبكنینناخیدربا

یتخيناقتيآكنیئآ(Rیدربایکیلقعتیاهنیبنیدنیغورواانيال

نیاریبںانممهاشداپینیساروتكنینومیدابآلواروروتپوکیرالزوس

ینزیسیدنیآبیقابهغناطلسهدنیابیبوروتیدبتلبققادنآناخ

زکناتآادناکلیکهغایندزکناكوایدرباناطلسزکنانآادنكريبىلاعتیادخ

نیدناطلسرولوبلوشیلغواایلوبییاتآداینیئکیدرباناخ

زوسوبیدیترالربدناخیناقوتنیدناخورالربدناطلسیناقوت

تافوكنوسنیدنيساتآمهلوایدتاكبوبوقبولوبلوقعمهغقمحا

نوسیروتیداریارابیلغواریبكنینناخدّمحمهدنیابیدبات

تیکییتخبیلشوغوتتیاهنیبیدرباهاشداپادومیلتآدمحم

هحگینکهجینریننیدنیرترونزواادنكمتهنیشایجواامرکیییدربا

یدرباقويیدنزرفراليدروتلوابیجناسنالريبقاچپادنيرييناقتاي

ادورمكنوتسنیدناكلوایساتآناخدمحملاوبا

ناسارخلوایلتآلالجیدریارابیلغواربیدلوبناخ

یقتیدرابییلواپاجکیفرطتروتیقتیدراببیتراترکشلهنياتسوا

ینیشابلزیقكنینناسارخمامتیدروتنوکامرکویادنیتسوادهشمیزوا

اك*
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رکشلیکياادنيساقيكنینوسارقادنفرطلامشكنینرهشیدليغيياكدهشم

كيمنواقیلشاب(ناطلسلالجیدلكبلاغشابلزقیشوروا

نیدناغلیریآنیدنيلغوازوغلایناخلوبایدسیکنیشابكنینكبزوا

بیبطنیددہشمرالایدامليبنیناکریارامیبیبجيمجیدلوبرامیبكنوس

اسلوبیلغواانيروروتبولیریآنیدنلغواهکیوبیدنیآلواراليدروتلیک

لاماینوریبروزدنزرفرالیدنیآقلخساملوباسریاقويرولوبیشخب

هجیبیبیدربارابهفیعضریبادورمسامریااسرمینرولوبرسیمنالریب

چمهیدریاروروببتیاشقنوبیقاقفدادنيسارآرالنوتاخیلتآ

كنینرالكیبینیلغوایدربارابیلغواراشيتروتیداریاقوییناغراباكریا

اغنمادراليدرولیاشقناغنمناخهجکربیدیآدیدليكبيلآهيدلآ

كنینناخاچهغتقووبمیدپاتینالغواوشبولوبهلماحراليدلبقلیم

اکبیبطینالغوارالكيبمیدریایامليباتيآبوقروقنیدمیناخیرالمرح

ینیشکادتقولواناخیدراببيلآهغیتاقناخبیبطراليدروشبات

كنینناخیدلبقجاغنالبیناخیئانالغوابیبطیداریایامناتیشخب

بوروقجتهغناخیقتیدروقتایبیپایناقروبهنیتسوایدلاسهغينيوق

ناخیدليققادنوشتقوجواادنوکروروتزکنولغواثلنینزیسوبیدنیآ

دتحمرونیدلبقلوغوایتآیدلوبیشخبیقتیدلوبیراکلیانیدنوکنوک

فدمحمرونیدلواناخلوباكنوسنیدنآیدلوبتیکیبیدیوقتآ

ادنينامزكنیئآیدلبققیلهاشداپلییهجینریبلوارالیدالیقناخ

ناخلالج(*

81
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بیپاچیورمبیرابنیدحتکروایرالنالغواویرالینیاكنینناخمجاح

رالودریاروریباذیاپوکبیتنیسزميشاتيرقكنینزیبناجتهچبیلولنیس

شکشیپیورمهغناخهللادبعاداراخببیرابیاملیبیادیچاکتناهاوب

بينالتآنوریبرکشلغولوابيلآیندّمحمرونناخهللادبعیدروكبيلبق

ینورمناخهللادبعميكيدرياوبیضرغكنمندّمحمرونیدلیکورم

ماسروتلوابوقواهبطخهنیتآكنیئآرورابایباتياقیمبیریب(بيلآ)

یقتویداملوبیناکیتلواسامليباکیتاغنمیلغواییاكنینناخمجاح

ریبیقتیقروقنیدنبناجكنوسنيدناغلآینورمناخهللادبعميكلوا

زیموقيآاسرویميركتیدلکهغیتافناخجاحاکحتساروابجاقهمین

نيدناغروتادشابلزیقلییشیبیدرابهغشابلزیقنالريبناخمجاحروروت

كنینیزوایدلآینورمبیلکناخدمحمرونیدلواناخهللادبعكنوس

ینناکرتنوریبتراسیدرمقیيقلخكبزواناقتراتناخبیلاقكکیا

بیلیکیضامسابعهاشیهاشداپشابلزیقكنوسنیدناکتشیاینومیداسي

(ین)سابعهاشبیقیچبولوبهراچیبكنوسنیدنوكقرقیدابقینورم

هغناخدّمحمروناجرابنورودولیاسنودرویبآوورمهاشیدروك

هدزاریشبیتلیایادتحمرونیدتیکبتياقبویوقمکاحاكرالاتیالوقلعت

چمهنیدناخدتحمنیدیدلواادنآدمحمرونیدنالقسادرییمکحمریب

یرکذلنینیلغوأیکیالتینناخشناوأیداملاقلسن

دومحم(Rیتآداینیلغوایلکلادتحمنید)یآدنینیلغواغولوا

زیستریغوكتتتیاهنیبیدریارالریدناطلسدومحمیراسیئآیدمیا

زیسسومانو
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یادخاغنآنیدقلیشخب(Rبیدریایثک)("قراقروقوزیسسومانو

دومحمیراسنوچواكنیئآیدریاسامرباناكریباسرمیناجهرذىلاعت

ونيدکاكریااچهغتقووبشوااتادنیدالواناخكنمآ(میک)یدربأرالرید

یناغلوبجمهنوکمدنکزاریغقآاییراساکروانیدكتیتلوشنیدزیق

قلخپوکنوکریبكاپانلواروروتناغلوبكنرریبیمامتروروتقوي

انومروروتبیلکیشکریبرودناكریاناغروتلوابیچ-یاهزوبنالریب

بيليکبوروکویلوارالروروتابوروکویهغتآقلخاچراببیتیدلکوج

كنینمخوبشیمریاالبقهناشننالريبقاچاپینهزوبناغروتادرالمخ

هنیسکیاویابیتادهناشنوبیسدزوبكنینمخوبوادهناشنوبیسیزوب

كيبك(Rداینناخشناوا)یدابلاقیلنیداوألواشیمرباانوتبات

رازهوجنرواادنيوب(R.وس)ودرویبآویاسنادنيوبغاتناطلسیلعیلغوا

ادتروبیکیوبییوبغاتییوبوسیدرياادنیلوقكنیئآتاکوبسا

ادلییمهیدريأادنیلوقكنینناطلسىلعیرایتخاكنینارقواروتناغلوب

ادرالقاليایبوچیناسارخبينالتآنیدجترواادنیشابكنینِتوح

زیشرت(یکورپوکلیبینیچكنینیروریبناغروتاہاچیداریارالیاب

دوبک(۳یتختیایكنیئآناجروجیرالاتیالوناغلآدرکرخوماجوتیرت

زوکیدنیباکنانیمقرقیرکشلدابارتساولیارکمرجاجرالریدهماج

بوکناغروتانالتآیدربارالشیقینغروابتياقادناغلوببرقع

قابآیدرباروریبهفولعبتيباكرتفدینیتآكنینیساچرابكنینكبزوا

یسکیاپ(مسیکارپوکلبس(۳ناراسوقراقروقو(ا
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روروتشالوانییوقكنيننامکرتلوایدربآروریبیوقیئآنواهنیرکون

یدرباروریبنیدنیکیجنپكنیئآوراپاچیناسارخهنیناكامتييیدریا

دابارتسابيتنمرولآتاربنیدکنالكوکیلقوانوریبیثکزآلییریب

یدنیایدلوبلوغشمهغقاملآتارببیرامیبنیرالرکونیقتیدراب

بیلیکناطلسىلعیداریاروتشیاادلیبرهبسامهطهاشیلاتیآیناشابلزیق

هنکيبناكيتناخردبشیقلییوبرولبقلفاغتبیتیپاچیتیالونالف

ناجترهرابناسارخیقتلآىنيچروقكانیمکیانوایدلقمكح

ىلعاتامنيآاکیشکینزوسوبامالوبیوربیورنالریبكنینآاسلیکیلع

ماطسببينالتآناخردبیدیتتیآادناکتیمهنیتسواتآنوسامایشیاناطلس

نیدنامکرتاددابارتسابیلیکنالریبیثکازآناطلسىلعمکیدتیشیاادیدالیک

جيمهادنلتاقناطلسادنکیشیاكنیننامکرتریبیرکونرهروتایبیلآتارب

بوروکیایسارقكنینشابلزقیدلیکدابآرتساباغلیابیتقوییثک

كنیمچواناطلسیئکكنیمیکیانواشابلزیقراليدلبقربخهغناطلس

یدلیکهنیساقيكنینییوسناتروکبینالتآینامزناکتشیاربخیدریایثک

•رولوبیرقزوییرالریبیضعبرولوبراجیلیکيانمابوروکیبآریقف

دنلبرولوبیرالرذکناغاسيبيپاچادمیدقناکیترذکنالفرذكنالف

ییشوقیدامروشوتیئکهنیفرطراجیدروشوتینیرکشلهنيبلكنینراج

یدیوقلويغولواریبنیدنیبلراجیدرونشوتهقلحتاقشیبتاقتروت

یدرودزاق(*رواتروتیادساملآاروكويتآنیدنيشاتكنینشوق

زوک(*

یرالتآ
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یقتیدلکبتییشابلزیقادتقولوایدتالغبمکحمیرالدويتویرالنآ

یپاچبولوببوتبوتكانیموزویشیبنادرییرهیدلاسشوروا

نید(*رواتروتشابلزقیدريباتوتاغقوابوروكويهدایپكبزوا

بوروأبوروکوییشراقكبزواادناغپاچشابلزیقناجترهیدامليباتوأ

بولوبادنهانپكنينهويتبیرکهغشوقادناغتوتهغقتلمناجترهیدراتياق

ناكيتكيبابایکیبكنینیقلخیلقوایدلوبزجاعشابلزقیدروتلوا

بیلکیلکروکیناطلسنوریبیکزویجوایرالیتخبلیاویکیبنوا

بوروتلواپوتوتنیرالنآادريبزوتیغادنيريیاترواكنینرکشلراليدریا

یدروتیدلوبرباربشورواایدلبقضرعهغناطلسبيرابكيبابایدریا

ادنيرييبيراببتياقهغقامیوقادناغچاقینشابلزققوبیشکیلتآادزیس

نيألاسشوروانیدنفرطريببينالتآكنيريبتصخراکلمروروتاروت

نيدرییناغيوقهزاوردبینمینیئآكيبابایدريبتصخرناطلس

قلخناغروتلواادناقتياقبيلآتصخرنیدنیتاقناطلسكيبابایدقچ

هغشابلزیقابوروکزآینزيبزيساریبتصخرنوچوایناغنومراليدنیآ

جواروروتیکكنیمیکیانواشابلزقیدنیآناطلسروروتارابهغقاملوشوق

داینرادرمانقالققیلایکینکناکلکینولنولوبقوترآینوب

یقتیدنالتآدایبابأنمپوروشباتهغیادخیموزوانمروروتینیا

ادناکروکروزنیدشابلزقیدلاسشوروانیدنيفرطریبكنینشابلزیق

زوک(*
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كنینكبزوایدلوبمرکشوروأكنوسنيدناغلبققادنوشهبترمیئآشیب

هنیسقرآكنینشابلزقكيبابایدربباشوروانیدنیشوتىلشوتیساچراب

نیدنيساقرآكيبابایدتییهغواسياشوروااشوروأبورويكبزوایدناليا

بوروتلکباتیدلاقهشألارآهغشابلزقبیتهللاهللانيدنيدلآهدایپكبزوا

ادیدنالتآبیلکبتياقیقتیدلآهدابینیشوقهویتیجاقیداملاباروت

ناخردبنیدشابلزیقیدواقهعاوقتابنوکیدشوتهنیکنوسكنینشابلزیق

هغناطلسرودناکریاروتیآیروخآریمنانینناطلسیدلوتوقیئکزآقیلشاب

رسآ

ميدلآتآزویییينممیدریارولآنيريبنيدزوقوتكنینتآناکلک

لیییلآنواشیبنوانیدتاعقاووبكنليقسايقنیدنومیناجلوأاكزوا

دلاخكننناسارخیدنالنآادنیشابكنینزوکنیدحترواكنوسنیدناکوا

یقارعبيراببينالتآراهبمکنالريبتيتوبیدالشقبیرابهنیساکلاج

یکیاادنچیاكنینهلچغولوا،نیاشوروااسلیکبسامهطهاشنیاپاچ

روروديوکیدامتیآاکیشکینومیدقچیکروديوکهنیرییاترواكنینییرغاب

كنیئآیدامتاسروکادناکوتیلاروكقلخیداینبكنوسنیدناکوایتقو

ناکدوکیسکچیمهینیناغلبقتراهطمکیدریابلاغقادنآیسایحنوچوا

اضرمهاغنآیلاروکبیکیرکونوتراليدنیآقلخرخآیداریاسامربا

یروتوقتواراليدروکیقتداليدلبقكاچینینویوبنالريبرونیداملوب

خیراتیکلکیامحرقحیداملبقهدیافراليدلبقغادروروتبوتوایتقو

كنینناطلسیدرباادنیشابقرقادنلیبریغسادیئآشیمنييزویزوقوت

ناطلسىلعناورسخرورسهعطقروروتبيليقمظنرعاشسیبیبیخیرات

ردهکنآ
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شریشمشباتفآمدزاتساشافوامانرسهدردهکنآ

نونکاوملاعزهشنآتفرتساشافخوجعمجبسامهطهاش

متفكناشتوفخیراتلاستساشابوازٔهنتففرطوه

یرکذكنینناطلسىلع․تساشابلزقلتاقزامکهد

ناخراکدایرودناکریاروتسآناخمجاحیدریایثکیشخبناطلسىلع

ورآیزغآیلقليققوییناقوتیلکیادیلعاچهغقاجوباتنیدنینامز

یشخبهنيلاوحاكنینرکونیلماجنارسیلهفرصودرمناوجورداهبهغواج

هدايزنیدتیاهننیدّدحیسایحكربییوبىلدتسایسلداعناغروتیارق

ناكيمرابیناجناکیتیاباتآیقیلاتآادناغروتاراببولواماکادتياغوب

بوتوتنیقایآبیلاسهنیتسآكنینناقروبیلوقبیتنیاروکناكيمقوي

نوربنيدساملواروروتبتيآبیجآینیزوکینکناغروتاراببولوایت

اراببينالتآناسارخمکقادنومیتلادعكنيدراتکینمايحوینیوزبآ

كامألزیاینیتآیینیاادناکچوکرکشلیتبيلاقوییتآكنینیجنوتادناغروت

ناكریاناقتابیسهلکكنینراقچوقادشوقریبادناغرابتبتياقاغتروینوچوا

اوعدبیئاتیشکریباداناکلیککرکشلبتياقیتبالغبهنينايبيلآرود

یساکیاراقجاوقیتابیدمولباتنیدتروییلکلوایکبونوکویهغناطلسبلاق

كنينهويتناطلسیتبیلکبیلآینهلکبیتميدلآنیدنيشوقنامزنیمه

كنینزیلافبينالتآناطلسترکریبیبوتروسلوابوتروتسآنیدنيزاهج

یتابيلآنواقیکیابوشوتنیدتآهرهچریبادناغروتاراببوتوانیدنيرانک

ادريبلوشناطلسیکبیلبقضرعهغناطلسبیراببوروکوییساکیانواق
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بوروتسآیاهرهچابورودموکیچاغيغولواریببوتروتلکیاهرهچپوروت

یدریارابیلغوایکیاكنینناطلسیتبیتیکكنوسنیدناقچیناج

رجاسیتآتانينیکیچک_9ردنکسایتآكنینیغولوأ

مهقادنآیدریاهناويدرجنسیدلواكنوسنیدیآیلآنیدنيساتآردنکسا

ادیاسنبیتیدیلغواكنینماکياناکیاكاكمیایبدّمحملقنامیاناسلوب

یتکاتیدرياروراقچکشنروکریبادنوکزكسیبناطلسیدلبقهاشداپ

ناطلسبیقچبتياقبیرکهغیتاقناطلسیزواهاکبیتنوساملیبیبیلاوحا

كنینناطلسهکیدریارويآبیتراليديتقادنآوراليديتقادنوم

كنینیزوایبدّمحملاقلوایداریاروتارکواهنیسیریبنیدنيرالمرحم

ریباكزیسناطلسنایباتآیدریاروتيآبیلکادناغروتلواادنیسهناخنامهم

هخينالفًالثمنوسروکييبولوبهناورپكیبینومراليدرویبتمذخهجتاجن

هغهاشیلیلقهللاهکنتكنیمشیبهغیلقیادخراليدلبقماعناهکنتكانیم

هسرمینرهنوسليقنییعتیبینیشکشیبلواراليدبت(نوسراميیاکكيلیجنیا

ینیتمیقبیریببيلآنیدرییکزوانیناغاملوبنوسريببيلآاسلوبادهنیزخمک

لقراليديتنوسريبهغرظنیادخ(۳یلمعنالفنوسليقهلاوحنيدناوید

نيریبیسیاقكنینیرالشیاناغلبقادنقحكنینناطلسرجنمسكنینیبدتحم

وبشوالییشیبهمركميكنوليقسايقنيديزوبكنینومیبرألاكزوانییاتیآ

یلسنیدلوارجنسكنوسنیدنآیدرونوابيلقهاشداپینرجنسنوریبشور

لکینناخیاطاقایقیلشابناخدمحمیجاحیدایلاق

ینملع(۳نوسراب(-

كنینیرالنالغوا
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یجاحیغولوایدربارابیلغوایئآیرکذلبینیرالنالغوا

رومیتینوتروتناطلس(*دالوپیدوجواناطلسدومحمیجنگواناخدتحم

همرکیبیلقهللاناطلسنامیلسیجنالیتلآناطلسیلقهللایلامشیبناطلس

قرقناطلسدومحمیدلواادنیشابزكسنواناميلسیدلواادنیشاییکیا

ىلعیدوجوانیمایناسنادتحملّوایدلقیلغوایئآیداوادنشاب

نیمادّمحمنوریبنیماابابقآیاتسآبرعیاینبنیمادمحمیجنوتروت

یکیاكينناطلسدتحموینیسیتروتناغلاقراليدلواكنوسنیدنيساتآ

كنینیکینویلعهاشیلآكنینیغولواناغلبقادخدکیدریارابیلغوا

شایتروتجواناغلوبنيدلوغاتروتوہینیسیکیالواتخبهاشیتآ

ناخهللادبعیایساجرابراشابیکیوراشابریبیدریارابیرالنالغوا

لوایدربآهلماحیسنیعضداینناطلسبرعوناطلسىلعیداوديش

ابوقیبآیدروغوتزیقیریبیدالقاسبیلاقنییعتیلکهغهفیعضیکیا

ناطلسرومیتیدنروتلواینوکلوشوایدروغوتلوغوایریبویدریب

یناریاناطلسدتحمیغولوایدریارابیلغواجوایدلواادنیشايقرق،

ناخهللادبعمهینیسیچواناطلسريخلاوبایلوچواناطلسیدربرداق

ناطلسابابلوایدریارابیلغواتروتكنینناطلسدالوپیدروتلوا

ناطلسیلقناولہپیجنوتروتناطلسیچیروقیلاوچواناطلسهزمحینکیا

ناولہپیدلبقدیهشناخهللادبعنوریبیلغواجوایناطلسدالوپ

دالوپیدالوابيتيبىلجاكنوسنيدلییشیبنیدنيساتآناطلسیلق

32
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یئکكتتزستریغوزسلقعناطلسدالوپیتفصكنینناطلس

ناغلبقیدريارالروليقلقنرالهسرمینپوکنیدنآادناکریاكيلزیبیدریا

ىلالقلقنیبیتروتجوانوسامیکبولوببوتوانيدنجیاقلخیرالنیا

یقتروتیآینزوسریبادنیناكلزوسیایریبیدریارابیتداعیکیاكنیئآ

بوموبینامرابدلیکیسیایربیقتویدربانیدورقاشنیدننک

هيفامرابدلیککیابوبوقادنلتسواداینیتامرابشابیایفامراباتسوا

رالهكرعمورالدرختسممیکكوجیایدریاروراقيچزاوآقرشقرشبوروأ

یداریاسیدورقلشبويليققادنوشینیلوقیکیا)*R.یداریارولبق

هغناسارخمیکیدروسترکریبیداریاريدورقلشریینیاسناغلبقره

اکیشکریبراليدبتیدتیکنوکانوتناوراکبیدومرابناغروتاتکناوراک

لوالیکبیلآبیراتياقیایساچرابكنینناوراکیقترابیدنیآمکح

هغقويخبيراتباقبیتیینیدنینکكنینناوراكادنيقودوقهجتاسیئک

هتلامکیدلوبلوقعموبهنیلکنوکكنینرالناملسملوایدلیکبيلآ

نوچواشیااکزوارکآهسرياقويروروتالوباواجنالريبناسارخناطلس

كنینیقلخناوراکیدریاكاریکقامرالیاقینزیمیریبكنینزیباسلوب

ینیراللوقبیقابهنیرالزویناطلسراليدلکبیلآهنیدلآناطلسنیساچراب

یوشترکشیپتروتورقلشیکابییرباغنمبنیاقرشقرش

اغنمیدتیآیرالرکونكنینناطلسراليدامشوتیقلخناوراکیدایاررکم

كنیکكيرابرورويدساکارکهسردینکزواروتکیکاب(ییای)ریب

روليقرالریکهكرعم)*
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ادنائلیکلّوایدلیکجواهنيترويجترواناخهللادبعميكلوایقتو

ادقيرایکیناخهللادبعیدتاکبتياقنیدقيرأىکنیایامليبالآ

دیناوجناکوبىلايروتبقابیئکزوبشیتينيبشايادناغروب

ناطلسدالوپرالروروتبیتکابينالتآبیتىلااشالموكوشنوریبیلوارق

هغرالنالغواشایناطلسرومیتیسینیایکبينالتآبيتنمرورابمهنم

حنممهرالكيباجرابروروتبيليقعنمبمتنیسروراباديقبولوشوق

نالريبراللوارقبیرابلوایکبتکیامليقلوبقرالروروتبيليق

راليدامليباليريآكنوسنيدناغزبقشورواراليتبیلکبلاغ،ادناقشوروا

نيداجرابناطلسدالوبرالروروتبیچاقیتبيليکپوکیکاموككنیناواج

كنيناغاسوبادنيسدزاوردكنینقويخبوشوتنيدتآبیلاکبچاقیراکلیا

كوجياكرہشواجلیکكناسلوبرولیکبیایینيجالقابوروتبينمهنیتسوا

رابیسدفيعضجواشیمریا(روروت)اليقدایرفبیتیدمیانیسرارک

یوکلوایسرینناخسربامناخزیزعیآداینینولوارودناریا

نوکوبیتبيليقفیرعتینیزواهغرالهفیعضیقتیکبیلیکهنیویاكنیئآ

قادنآ(Rبیراننیدحابصیدمیامتشوروأقادنوممتشوروأقادنآ)هغواج

نيدرالهفیعضتاياهغیرالزوسوبمیناخزیزعبيتنمروليققادنومونمروليق

یتبیتیدمیاكنویوقمیناخزیزعرودناکریاناغروتلوابولوبهدنمرش

قوبادنآیتبیریبباوجمیناخیتبوكوسبیلیکیرهقكنینناطلس

یقتیتابيترولوبنابقیریاكنیننجاهکممیناخیتابيتنجاهکمامیی



ہی
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رومیتیسینیارانیبقوبآرادقموبیکبولوبهرابهراپیکچيپبلیقیب

ناغلبقاتآدامنیبیزوسنآیلقعیتفصكنینناطلس

ینکهجنوكلوااتلداعرداهبهغواجیشخبیساجرابكنینیرالاشیا

ینیساقآنیدبسارازهترکریبرودیامیبشآبواوبنامہمهنیویا

یابیدنیاروغیوایقیلاتآكنینناطلسدالوبیکبیلیکهغقويخىلإکروک

لوأناكورويبيليقاروتیرایتخاویلیتیزيغآكنینناطلسدالوپناکیت

ناطلسرومیتبیلاقنیغییرالشکشیبابوکوبابساوشآپوکادنيوبا

ادهجوکراتريببیقچهنیدلآكنینناطلسادناقیاقابوروکیبدالوپیساقآ

یامریبباوججی*ادنیتسواتآناطلسیتبیرقاجهنیویابونوكوي

اجاغتقووبنمكنولقیراقریبناغلبقكاکنیایابیدنبایتابوروت

ناكمت(*راليسقوترآنيدقلخاكزوایلمنمرولیبیبكنيلكامشوتهنیویایئک

هنیویایئکچیهناطلسرومیتیسیاقتنآیغادقوویویغادقارییرابمیدیما

ریکلیدییینیئآبوشوتهیوباداینیابیدیایدریاسانشوت

یلشاتتفبرزادنیتسواكنینناطلسرودنالریایرالنوکشیقینبیت

تراشاهنيرادباكربراقيچرودناریارابیاتسوبنشیکیلدیلوتنوئآ

یورويبالیباقینیئآیټبيلاسهنیسقرآقملانآبیلآلوایتبيليق

ریبادناکییهمیشابشیبنوارودناكریاروتيآناطلسرومیتیتبیریب

نیدنیسهزاوردورواداینريزوبیالنآندربتکینیاشیبناك

نامزریییساکیاویاميدلکهغاوآرییمیدریابورويبیلاقریسبيقيج

نیرطاخكنینیکلوایدلبقفیلکتهنيوبابيتكنينالتآبوشوتنیدتآ

اقیب
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هغمانآیبیسهچواكنیئآیدروتلکابوروتلوایوقریبموتشوتیاملییاقيب

رالینکناغرابادمیناقبیتروروتاتیاینوبیدروسماتآميدليكبيلآ

یوقبيليقفیلکتیابرییرالبدریابيقيجكريسناطلسراليدنیآ

یجئاقماتآجاکيتقادنوشروروتیسهجواكننآربیدریابویوس

هنیویایکاجکزونهیتبیتییاکكيللاميشايكنینمیقتیدیتلکبيلآ

كناسییینایوقبوشوتهنیویایئکیامنییاکشیبنوا(*نیسنمیامشوت

كنيرالرکوناسروکیکنیدنیسنیسریبیقالییكنوسنیدناکییاكهمرکیی

یدروایجنزویناریایلوقزوابوروتوتاکیشکیقتیدیتروليقیوش

ناقلیزیقیرییاجرابیدربارابماوتقآیدلوبناورناقنيدموزوب

غولوامدربااراببيقيجنیدهناخشنروكبتياقكنوسنیدنآیداوب

رابكنيلاحیکرومیتنیسومنامابارچواناخدّمحمیجاحزیماقآ

كنانآیتبيليقیشخبیتابیلاقشوخمیدلبقنایبیتاعقاویدیت

اتریاحابصامالشاتبیراقمجیناكنونوتقآوباموينيناقكنینكنيزوي

یدنیاتحيصنلّواماتآميدلبققادنآنمیدیتروکینكلاثآ.بملیک

یجوتكنینناکرتیقتیدتبارذعبولوبناینبهینیاناغلبقكنوس

شیبیچهويتادتقولوابيتنوسلوبكنیجنیاكنینسیدريبینیغوروا

بيليقهاوکینیلاعتیادخینوكلوشیدریارابدلياویاكنیمیلآ

ینعیرذرونماسلیبرکآنییامشوتهنبویاینکهجنوكلوانمبیجیاتنآ

ناخجاحیتفصكنینناطلسدومحمبیتنییاعدوشوتمه

نم(*
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هغقيلابندویلماجنارسویلهفرصیلقیلبقیلالقعیداریاریبیساسانوریب

لیامهبيتعكينردخیشوداینراشيوردوكلانروژامقتقىلوق

نیدتیاعرنادباسحناغلاسلقالقهغخياشملقنناغروسهلئسمهشیمه

بالقاسادلبداییتساجرابكينلامناغروتربراونوناغروتنآ

یباسحكنینلییویآونوکاسلوبمهقادنآناغاموقواناغروتالیب

اليبنیباسحكنینبیغلالاحرورکشلوهراتسوجربیکینوا

كنمآیرکذكنینناخمجاحرودناکریاقادنوشناغروت

قادصناخیاطاقاادناکلکجتروانیداقرآیرالنالغواكنینناخ

كنینناکرتكانوسنیدناکلیکرودناكریاتیاکیبناکلکبالغاب

رالراپاجینیناغامليقلوبقیاملبقلخدهغیناغلبقلوبقیکكيليجتتاعر

رارقاچادنآیکبوباچینیلیاكنالكوکبیرابناخیاطاقارودناکریا

بيلآکویایئآیټبوشوتیزیقكنینیکیبنواكنینیقورواناکیت

لواكنینناخیتبيلآبيليقحاکنناخیالطاقاكنوسنیدناکلک

دومحموناخدمحمیجاحیباغروتهچنآیتبولوبپوکیالغوانیدهفیعض

ادنلیییولادزوتوازویزوقوتخیراتیتبیتازواینزیقجواناطلس

جوایتبیلاکهغایند

اکیکینیزواادناکیلیارهنلاءاروامیلیابيلآیجنسرواناخدیع

هنيتاق(*ناخدّمحمنیدادنوردبيجاقنالریبنیدلادعسیامرودلیب

كنيلاتیآمهادنومقودنیآلوایایشیاناغلبق

دتحمنیدبیریبشاکنکبیتكاركقامليقبلطتروببينالتآبیراب

ناخدمحمادنوردنیدلالعاس(*

ینناخ-
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|دیبعادنيسارآبسارازهنالریبقويخابوروتلکابورودنالتآیناخ

یداریاناخمجاحںاغلوبببسهغقیلقامساببوروتنوروأنوريناخ

بلآهيدلآناخدیعیاهروتلواینیرالکابداینناخدیعیلکنا

عبروایناخیاطاقایسانآوناخلاقیساقآكنینیسانآبیراب

ناغلوزوبابوروتلکابوروچوکیایساچرابیامیوقكيلویاریبنيديکبزوا

كنینیسانآیدوجویدرباناخمجاحناغلبقتروببیتازوتینعیروا

باغلایانیدتيالوناکیتدابآغابكنبنناسارخبیتشیانیناكلوا

یناطلسمسقیلغوادنینناخسنويناكرولوایایساتآبیلکخاروا

یداریاناخمجاحناغامیوقهغیآجواینیناقكننیسانآناکروتلوا

بورونوایناختسودادقولخوابوروتلوایناطلسشياادخروا

بوتوتیبنیاجوایلیختجواوناطلسىلعیلیخدامیبكنیازکاقآ

ادناکییهنیشایزوقوتزوتوابوتروتلواادرییاتروایکناخمحاح

ناخادیباوخروا(*ادشیبشیاتلآزویزولوتخیراتادنلیبیالیب

نیدنیناغلوبناخكنینناخدمحمیجاحرالبدراتوک

كنوسنیدناکراتوکناخیناخدتحمیجاحاچاغفاقباتتافوات

دومحمیدلآجنرواناخدمحمیجاحیداوأناطلسىلعادلیزولوت

كنوسنیدناکتواراللییهچبریپنیدتاعقاووبیدرببینریزوهغناطلس

یجاحادتقولوایدلککیتسواجنروابیتراترکشلناخهللادبع

ادزوقوت(*



-- ۲o۹ ----

ناطلسرومیتكنوسنیدناکلکربخبیتیدنالنآیدرباادبسارازه

نیدقانابقنیتراسوناکبزواكنینبسارازهیدليكقويخبوجوک

یدروتليکهغقويخنیساجرابینتراسوینكبزواناغروتلوایراقوي

ریزوادخروایقلخخاروایدبکرواغولوااديدلآكانهزاورد

یکياویکیلوباكنيمكبزواناغروتلوااداركسعیدلابقادریزویقلخ

ادنوكرهیدیقبيجادريبكربامیبیسییاقمهیکلویاكنیم

ناخهللادبعرالیدروتلوایقترالبدرابیییشکریبهغناخدمحمیجاح

نيدناغروتنوکنوایدریاراروتادقيرایکییراللوارقیدليكعنالف

بیتشیایدالیکیشکنیدناسارخبیتیدالیکناخدّمحمیجاحكنوس

تساوخونیدرایبیبیکدالایتیدالیبالیانانفلابونیج

كنيرابهغاتآدومحممسانیدنآكنيرابهعلقموقكنوسنیدنآكنيراب

اسلوبتساریناغروتالبکكنینناخ(*دّمحمیجاحرکآكنوروتیقت

دومحممسارایکلواكنيليکبیلآرارچوایشکناغياقنیدكيرج

هللادبعىنآروقولوبیثکیلآنیدنیرالیاتغجكنینتاکرالرورابهغاتآ

یجاحروتیآرالیلتاکراروسیربخناخرولکبیلآادنيدلآكنینناخ

ینوکلوشیدرابزکيربخناکلکكنینزیسیدرياادیاسنناخدمحم

نوكانوتقودلريآنیدهاکشیپزیبنیدناخروروبالیکباغلیایقتیدنالتآ

ناخهللادبعنانوسنیدناکنیایاربخوبیشوتبیرابخرواناخ

مهرالوببیتیلاشارابهغناطلسرومیتنالريبناطلسدالوپیدرابیییتک

دومحم(*

لوبق



-- ۲o۷ ----

یقتیدیتیلاغامليققیلنامیاکزیمیریپیریبكنوسنیدنوکوبیدلبقلوبق

كنینیناكلیکلکینناخهللالبعیدريبیورويهغاراخببتياق

هللادبعمكلوایایریبیدلوبببسهسرمنجواهنکيلكاملسکوبیرکذ

یناخلیایناکیتهاشهلاسیهاشداپموربیتشیاینیسدزاوآكنینناخ

نوسلوبنيدفرطلواناخهللادبعنييالوبنيدفرطوبنمیدرامیببيليق

هلاسناخهللادبعبیتیلارانوکنیدرییاترواینیلغواخانشیقت

ادلییجوانالريبىلويناتسودنهادناکلیکیدراتياقپالیسیشخبینهاش

بيرابنامكرتنیدنآنیارابجتروانیدنومروتکآهاشهلاسیتبیلیک

مییقیلیآتروتنيدلويوبلوبناتساماسرابناوریشبوروتلوااکیمک

میهاربادمحمیلغواداینناخدمحمیجاحیدلیکجنروابیتروروت

هغقالشیفنمیدرببیجرخكيدوكتييهغموریدلآیایلاماجرابناطلس

بیتشیایبومناخهللادبعیدرابيببيلاسهنیسیمکناوریشبیرابيي

كنينرهنلاءاروامادنیلوقیلمورناوریشادتقولوایقنویدرغآنامي

یتسواجروابیتیلاکامروکنیزوبشابلزقیرارکادوسویرالیجاح

هللادبعناغروتارابناوریشابوروتلوااکيمکبیرابقالشقنمنالریب

بوکناكمتساطوقیجاحنوربلييريبنیدساملکاکجنرواناخ

كنینناطلسدالوپیدلیکقويخبولوباشابهغناوراکوهغرالیحاح

هغاراخبهدایپیقتیدلآیبرأللامهچرابناطلسابابیلغواغولوا

بیرابادناغنالتآناخهللادبعساطوقیجاحیدريبايوقبالاوق

یادنمناخدمحمیجاحروتیآناخهللادبعادنآروليقضرعبونوکوی

33
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یجاحادنآیدبتسامربامیرکونكنینمترویاقشابجنرواهاشداپ

ینسادناغلوبیچوگافشرمغیپبولوبیضاقیرکتتالکناتیدتیآساطوق

یجوکكنینناخدمحمیجاحمیادخنمروتیآادنمرونوکویبوتوت

هللادبعیدرباسامریاقیترآنیدنبرکونربكنینناخ(هللا)دبع

بيلآینمقحكنینمبيرابیقتیدنیاربایدریاراتیییجوکكنینناخ

بوخ("كنودتوتنیدربيغولوامیبیکبتیآناخنمریدیدامریب

شناواميكلواببس،یجنوچوایتبیتیلالبقاسلیکنیدزمیلوقبوخ

نیدیلولكنینناخلاوبایدالوایسهچرابكنینیرالدرینكنينناخ

یدرپاقلعتاغنآدرویبآنالریبورمیدلاقیلغوامولعمانریبناغوت

ینورمادلیبرهیرالنالغواكنینیرالیسیاكنینناخدمحمیجاح

ناخمرونراليدريبرازاپوکبیتاتهچبیلولوبورمفيحبوپاچ

یجاحیاهبطخمکنالريبلايخوبیدتاکهغناخهللادبعیاماديجرازا

روریباغنمینورمنیاغوقواهنیتآناخهللادبعماساموقواهنیئآناخدمحم

نیدناخنمؤملادبعیلغواكنینناخهللادبعبیترورابایباتباقیقت

بيرابناخمرونرابمهیبسنوبیدرباناقوتنیدنیزیقكنینناخدمحم

یدلیکورمبينالتآناخهللادبعكنوسنیدناکروکیبناخهللادبع

اكياهغورمیدليقنییعتیثکاکكامروسهغاراخبیناکبزواكنعنورم

یلایخطلغكنینتیفیکیدلبقرامخیبارشناكيتلاهغناخمرونیدلوب

یجاحاکجنروابجاقنوریبیکزوتواهمركيیهملکریپیداوبمولعم

- كنوتوت )*

لامگ
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ودرویبآوورمادناکلیکلواناخهللادبعیدلبکهغیتاقناخدمحم

برعیلغوادلنینناخدمحمیجاحادنوردیدلآیدابآغابویاسن

یجاحاکروانیدنوردیدلاقلوایاغلوبماتآكنینریقفهکناخدمحم

اراخببتيافناخهللادبعیداملاقتیالونيدناسارخادنیلوقناخدمحم

ناخهللادبعییراییداوبنآیزغآدنینیکبزواخروایدالشق

ناخهللادبعزیماشوروأنوچواینیدنیآیمیراییدبتیلاشوروااسلیک

یجاحزیمرولوبرکونزمناميوكيبزمیشخبیقتزیمروراببولوزوباسلیک

یلتآمیهاربادّمحمكنوسنیدناکلیبنیسامشورواكنینلیاناخدمحم

یسیلغواکیاكنبلآینیلغوایلتآدتحمجاويسویدیوقادخروانیلغوا

هغنوردیقتیدلآینیرکونقلعتهنیزواوینیلغواریبكنینمیهاربادّمحمو

نمرالواچییاسننالریبیراهبیقتنمرورابهنیتاقناطلسدّمحمبرع

رازهادتقولوایدتاکبیقیجنیدجترواادنیچیئاكنینهلچغولوابیت

نالریبیلغواتروتادقومخورابیلغواجواكنینناطلسرومیتادتسا

ناطلسمیهاربادمحمیلغواناخدمحمیجاحادخروارابناطلسدالوپ

ناغالغابقادصیکیویلغواتروتكنینناطلسدومحمادریزوراب

یدلکناخهللادبعدلاوسنيدناغاوبهلجكيكیدربارابییورین

ناغورادیثکنوانیدبسارازهونوانیدقويخىدلوبهزاوآناکیت

بورودلآینیساکازوایئوکیلّواكنینتوحرالددرایيهغقیللوارقهغاتآ

یدتیآناطلسدّمحمكنوسنیدناکیشیایربخوبیدالیکبجاقلوارقجوا

هغقويخبالشاتیبسارازهماتآادناکلکنوربنیدنومناخهللادبع
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یدلبقنيغيبغولواادقویخیقتیدراببوجوکنوریبیلیایویا

قادنوشاسلوبمهالاحیدتاكبتياقیاملاباروتناخهللادبعاسریا

هغتويخبوچوکنالريبناطلسكبزوامامتیکچوکهغقويخبيتكاریکقامليق

ترضحیاملمبانانیاهنیریدیریبكنوسنيدناغروتنوکیلیاراليدلیک

مهنوریبكنینومرالیجیاتنآنیدنآرقبیرابهنیرالرازمكنینآناولهپ

ساملوبابوروتبیکرببيليقنیغییادقویخیامليبانانیاهنیریبیریب

بيتنوسلوبادرییریبنیغیییلاليقرییینزمیچوکیقتیلاراباکریزو

تروتناطلسدالوپیلغواجواكنینناطلسرومیتابوروتنالریباتریا

كيدناغروتاراباغيوتنالریبهبارایقلخرکونهجرابنالریبیلغوا

یکنوسكنینهبارانیدهزاوردادناغیاقشوتراليدچوکنیدیتقوزامن

راليدتاکبالغابکیتوکكنینهبارایبرألاقواتبالكوییبرألایروبیدقيچ

كنینیکیراهزادناقتابلیایکنوسادنیشیپیدلآكنینجوکكيلویاكنیمیکیا

ناغلبقرالاسهپسناخهللادبعىلتآیلقمجاوخراليدنوقبیرابهناقابآ

یاملوزوایسارقزونهكنینینیکكنینهبارانوریبیکكنیمجوایلق

ناغلاقیرقاجراجیدلبکهزاوردیقتیدرکبیلیکهغقويخایدریا

نیدناخهنیرالیشخبنیارییماعنانوسلیکیساجرابنامیاوینعیكبزوا

یدراببلغيقلخبيتنبالقکوننیرالایانیارببلآدحرس

نیدناخنمرونالتآرحمیدنیآیقتیدلآهغطخنیتآكنینیسهچراب

هاوخوكبزواهاوخیشکناغلبقدیمانیدنيلامونیدنیباجیشکیلدیما

اكلیک(*
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كنینناطلسدالوببينالتآرحمابوروتهعییدبت(*نوسملاقنیدنمتياعر

نیدقولخادنیتقونیشپجلاىلاتیآیناطلسدالوبیدیایدنکنیدننک

هنيراللکنوکبیتیدرکاکرهشبیلیکیکیبشوقیلقمجاوخیدرابیئک

كامریبوسوهنادهغرالاقواتبالغابمکحمهغرالهبارایارالايروبیدامليکنامي

هنیسهعلقناقشیبآهملآادناغاوبتشاچغولوارالیجوکانریاراليدلوبنالریب

اكرییریبیاهبارابیتیدتییواجیدلکلوارقادتقولوشراليدراب

شوروایقتیدلکباسيواجرالبداسيواسيادنیدلآیقتراليدغيي

یقتیشورواكدناراليدامليباراقيجنیدلامونیدهباراینیشکلیدلاس

داینناطلسدوبیدالیبارشوتیئکیدلوبهغلامبوكرالاجاق

یساچرابرالناطلساکزوانیدنآیدروشوتكریتیناطلسیموق(یلغوا)

كنوسنيدناغروتنوکیکیایکریبتآریبراليدرابریزوبيجاق

قوبزمیناغلبققیلنامیچیمهزینهغناخهللادبعیدنیآیرالناطلسریزو

ناطلسابابیکناغلبققیلنامیبيلآنیلامكنینناوراکوكنینرالیجاح

ناطلسدالوپیساتآراليدألاوقبیتىلإغامالقسادزمیجیاینومروروت

نيدينيككنینناخدمحمیجاحیسیتروتیلقناولهپوهزمحیسینپایکیا

رومیتیسوریبنیکیویلغواتروتكنینناطلسدومحمرالبدرابنورد

مهاربادتحمیلغواناخدمحمیجاحنيدحتروایلغواجواكنینناطلس

نیرالدليبكاروتنوانوریبكنانآیدلکریزوبوجوکنوریبیویاناطلس

كنینناطلسدومحمناغروتبولوباشابهنیسهجرابكنینرالوبنمیامنبآ

نوسلاق(*



- ۲۹۲ -

ادناجیانونادنوروبوادنغوتوأبویعمیلبیدربرابیلغوایئآیلع

ساملیبیوروبیقتروليقدردهسورويبينمهغتآیداریاساملوبمولعم

یدابقبیرابناخهللادبعیدربالوایلبتكنینیرالاجرابیداریا

بينالقجاهنیشیاناغلبقناسینناطلسابابیدرابییینکنانوسنیدیآریب

زکتیهانکناغلبقكنينرالزیسنمشاتيرققوبادنوملوامیدریابیلک

راليدنیآهنیریبیریمیقترالیتشاکنکرالناطلسبيتكنوروکبیلکیمقوي

یقتوقويهنیکوقوبناقادزیمارآكينزيبنوریبناخهللادبع

ادناغروتكریتادناسارخنوریبیرالاسالغواناخدمحمیجاحميكلوا

بوشوقیئکیقتراليدبتیشخبناکروکبیرابساملبققیلنامیاکزیب

ناخهللادبعبیتیلاروكبیقچرالاسچلیاتنآبیلیکرالكيبراليدرابیب

ینیقابدمحمیسیکیناویدوینیخرسیقیلانآوبیقنهجاوخنسح

وبیدرایبیبنوغرایبمتسودیسیجناورپویبیجاحیمکاحدنقرمسو

یکارققرقزوتوأناطلسنوایدروتلواادنتسوالبهتختبیلیکیسیشیب

بتیآقلخادتقوناكلیکهغدزاوردرالكيبرالیتچکیاتنآبوروتلواهلریبرالوب

رالروروتیرادمكنینتروبویشابكنینلیارالیشکناكلیکوبرالروروت

:ىلاتوتسامربادخروامامتینیوانريتدلینیایریبكيتركوبناخهللادبع

قوبزمیناقتوتنوچواقیلنمشدیرالوبزیبیلارمبطخهنیلوقكنینرالیشک

هغاراخبنوریبتلودرواناجاترهزمرالقسنوریبتمرحوتزع

بتيآناطلسىلعیلاکیتىلاتازوایبرألكيبوبزینرالاسشوتبیراب

نوریبناخهللادبعريسروروتاتیآرالزیسهکروروتزوسینوبرالروروت

چرام



-- ۲۹۳ -

اسامریبرکآرانکبیریبكریبیمالساروازیمشاتيرقناغامشیرغآناجتچمه

یجاحرلورمهسیلپقیترآنيدریزونیدجترواهغزیمیسیاقرهروراببيلآ

ادنيلوكنوكقامليققيلثامياكريبادناغروتكریتنوریبیرالنالغواناخدمحمء

یبناکیتاروترالروروتبيليقروزپوکقلخسامليباليقیقتاسلوب

نيدرالناطلسرالرودوتبیلکبیلبقموعجمرالاتیکیيادناغروتلوابیجیا

بيراتباقبيليقعنمرالاقيللاقسقآبتیآیلاتوتیبرألكيبزیستصخر

بيرابارقو(R,اروت)رالروروتبينانیاهنیتنآنانینرالدلیبرالروروت

جرغاسمهورأللواسيهاوخدادیارألاروتراليدروکیبناخهللادبع

مجاوخیرالاسهپسینكبزوایدروشباتاکناکیتیبمیشیایدربایکاح

هغطخینویاویایناقورواقوروایلقمجاوخیدروتباتهغقاملاقیلق

یقتیدريب(ااکلیفکدنمتلودسیبینكيلویاهمرکییینكيلویانوایدلآ

یدريباكيناكيتنالغوایراسیاريزونوریبخروایدروسبریوقلضحم

رکوناکیزواینابسارازهویدريباکیبشیلکتمنامرودیناقويخو

ناكيتكورکكنینبسارازهرودناكریارابهحاوخریبناكورويبولوب

(R۳.تایبكنینناکرتیناجنسرواینتاکیدريبهغتآنیشیدنکریب

یقتیدريبهغنآرودناریارابیمامیاالمكنینیزوانیدنیقوروا

جنسواادنیلیبنالییاديکیایقتلسیمیرجمخیرات
ناطلسدالوپیداتیکهغاراخببتياقبیلآینیتسوپ

تراس(۳اكلیفكاكدنمتلود(ا



- ۲۹۶ ----

(*هغرالوایدرابهغیتاقناخدمحمیجاحادنوردنالریبیرالنالغوا

- یجاحبیتیدلآیاجترواناخهللادبعیدرابیکدلاوسنیدیآریب

هللادابعیلغواكنینآناطلسدتحمجاويسیلغواغولواكنینناخدمحم

یلغواكنبلآروروتماتآدنینریقفهکناخدمحمبرعیلغواریبیقت

میهاربادتحمیٔسهریمنریبهنيكنینناخدمحمیجاحناطلسرایدنفسا

ناطلسیلقدمحمیلغواریبهنيكنیندّمحمیجاحیلغواكنینناطلس

یدتاکهغاراخبنوریبناخهللادبعیسوریبنتروتلوغواجوایساچراب

هغناخهللادبعیسوریبنكنينناخدمحمنیدیلغواكنینناطلسدالوپ

قارعاروتمیبنوایساچرابكنینرالوبهچبیلولناغلبقشکشیپیورم

ادنكسيبنشیتیمشایناطلسدالوباغيتاقیضامسابعهاشردیدنک

ینناخهللادبعیئمنمینکكتتامیبنمنيارابكوجیاهنيچيارفاک

یجاحیدتاکهغیتاقناخهللادبعبتياق،یقتیدیتروروتلوانوچوا

یدتياقهغیرالویایرالاچرابیدریایشکكنیمجواادنیتاقناخدمحم

ناخهللادبعیدتاکیثکكيلازوينالریبناخدمحمیجاحنامیاویشخب

نالریبیلغوایلتآیلاوقیکناطلسدالوپكنوسنيدناغرابهغاراخب

كنینناطلسرومیت)یناطلسمیهاربادّمحمیلغواكنینناخدمحمیجاح

دومحمیناطلس(Rریخلاوباناطلسیدربرداقناطلسدتحمیلغواجوا

وناطلسبرعوناطلسىلعوناطلسدتحمیلغواتروتكنینناطلس

وناطلسىلعهاشیلغوایکیاكنبنناطلسنیمادّمحمناطلسابابقآ

نیدرالوا)*
هاش
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نيقيهغتآهنيناغالغابقادصیکیانوازمیناقابآوبناطلستخبهاش

دیہشادنیبلكنینوسقآادنيتيالوجرغاسادنوکریبینیساجرابرالكملا

یلامبویوقلضحمهنیرالیثکدنمتلودروهشمكنینیکبزوامالسارواایدلبق

هللادبعادتقولوایدلاسهکنتزوتواهنیشابكنیننامیارقیدرودلآ

یامليباپات(یداریا)قوترآنیدیفرشاریبیسکتریبكنینناخ

نيلغوا(R,ناغاملآاپاتیدلآنیدیشکناغلوبلیفکیبیسهکنتكنینناغجاق)

نواناغروتاجیاشآنیدنازقریبیداوبپوکناكريببيلاسنیزاق

ینالغواراشابنوایدلآاقشاباقشابنیدنيساجرابیئکشیبنوایشک

یرالنالغوایبیاناخدمحمیجاحیدلاسهکنتیقتیدیتب,كيلوباریب

یشراقهغناخدمحمیجاحهاشیدروکیهاشادنیوزقبيراب(نالريب)

روابيراببيلآبوتوتنیدیلوقیدتراوشوتنیدتآادناکلیکهنیشوقیدلیک

كنيدلکشوخكنيدلیکیشخبابوروتابوروتشواقلوقیدنروتلواادينروا

نوریبیلغوایکیناطلسدّمحمعاویسیدريبماعناپوکیدیتابابناخ

ناخدمحمیجاحیرالاکزوایدتاکهغموربیتناملیباروتادنيچيارفاک

لییلوارالبدریابیرابیلیینالییراليدروتلیبجوانالریب

ناخهللادبعادغاجناغوتیزودلويقارولابیلیبیوقردیدروت

یدریابيلآنیرالاتیالومامتكنینناسارخناخنمؤملادبعیلغوا

نیارفسایدابقیبآبیلکیدریابیلاقبيلابقشابلزقادتيالوناکیتنیارفسا

نیدنیوزقنالريبكيريجغولواسابعهاشیدرابیییشکیکاح

نیدیقارعكنینناخدمحمیجاحیدلاكمطببیالنآ
84



---- ۲۹٦ ----

كنینناخهللادبعوفاغآفجنروابیلیک

ادتقولوایرکذكنینیناكیکاکجنکرواترکیچنوچوأ

ادنلوقكينناكسدلیرابىلعىوروأنكتمیبدایننادزتدابارتسا

رالناطلسرولوبنيقيهنیریدیریبیدنکدابارتسانوریبماطسبیدربا

زوانامكرتیغاددابارتساراليدنیآادراليدلکهنیتاقناخدمحمیجاح

رابیئکقرقادخروایکشیمالآنیدهاپسادقولخزياتشیازکنیلیا

كنوسنیدنآبیلآیتروینوریبیکاموككنمننامكرتقاسرابشیمریا

تصخرقاستیآهغهاشرکاكيداریاروليقنشیاقیالهغنآاسلانانیاكوجيكلف

كنینناخیدامتاشخواناخزمروروتیدیلاتیکهعیمکوشیاهتیآسامریب

ناطلسدّمحمبرعیقوایکیاكنینناخدمحمیجاحرالبدامتوتنیزوس

ناطلسهزمحوناطلسابابیلغواجواكنینناطلسدالوپناطلسیلقدّمحمو

محمراليدناکتینالتآادناقتاییدلآكنینلیاناطلسیلقناولهبو

دابارتساادناغلوبشوتنوکراليدلیکاکرییناغروتیلوارقكنیننامکرت

یدنیآینتاعقاویقتیدرابهغیتاقهاشاتریاناخدمحمیجاحرالبدلیک

ساماشخواقاملقبلطینترویادناغروتكریتناخهللادبعیدنیآهاش

راليدنكتصخریبنيدنمروایدیارترورمبنيرالكبمهرتالآرگا

عباضیقترالراکاکرمياكزوارالرولايوااکكاملکهغمیتاقكنینمبتياق

ورالنوساملابواليغتيآرابنیدنینیکكنینرالواابابناخنیسرالرولوب

ناخدمحمیجاحیدیترالنوسليکهغمیتاقكنینمبتياقهنيرالنوسامقروق

تآكنالببویوقینیشوقوینیسدرینیکیاكنوسنیدناکتیشیاینزوسوب

نردراهب



- ۲۹۷ ----

رالپدلکهنيغاتناروکنیدنآیدتيینیدنینکاددابارتسايقتیداغلیانالریب

بولوزوبقالشیقنمادتقولوایدلوشوقیئکشمتلآكيلآنیدتوميوهکت

اترواوشدروکنیدببسناقباجپوکكنینتقنمیراسریایدریا

شیبنیدنآرالبدليكهنجیایراسربایدریابوروتلوابيلكهغقودوق

یاعركنینیرالنالغواناطلسدومحمتوبیوهکتیدلوشوقیکزوبیلآ

لوایداریارمبیسانأنالریبناخدّمحمیجاحناطلسدومحمیدرپا

ناطلسذالوبیراسریاراليدراكياهنیرالنالغواناخدتحمیجاحنیدبیس

هک

رالبدراکیاهغناطلسابابراللوایدریایتعركنینناطلسرومیتو

غروانوریبیلغوایکساناخدمحمیجاحكانوسنیدناکلکهکنیب

نالغوایراسیدرابقويخنالریبیسینیایکیاناطلسابابیدنک

نيدناغاوبهعیکیدریارابیسیکدیآادنلتاقیدلاوةنكراداینخاروا

قیلشابنالغوایراسادرالبدرکبیشیتنیرعيرییكنینهعلقكنوس

یساکازوایدلاقیشکیلآشیبنيدتوميوهکتیدروناوانیرکوناجراب

ناطلسابابیادتباقکیویایقتیدالکوبیناقيلشآاکیسنویتیدلآینالوا

یدلابق(یغولوایدرباقوییکراكنینقويخادتقولوایدرابهغقولخ

یدروتلوانوریبیشکزویینیبشیلکتمیدريبادیدزوبیاهعلقتراس

ناكلیکںألريبناطلسابابیچاقاراغلبیکاحتاکیکاحبسارازه

هنیسهویتیدلآیدیلوایسکزوایدلاق(۳یئکشیبنوانیدیراسریا

یشکاجیشهب(۳غلوا(ا



-- ۲۹۸ -

نوکهجينریبادهاقناخناطلسهزمحیسینیایدرابهاقناخادیدروت

ویشخببيراباکبسارازهناطلسابابیدروتبيتنمراچنیابارش

بوشوتادنیامنناهجكنینبسارازهبیتنیاتباقبیریبماجنارسهغنامي

یرالیکناغروتاليکوبیایقتیداراقهنیفرطهلبقتیکیریبیدربا

وابیدروکیقابپوپوقناطلسابابیدیتروروترالیشک(*ینوبكنوروک

.یراکلیاهکیادنیلایایدیلتآراپاجهتلکیلمیکشوپموحلوااروتسابریب

نیدنينيككنیئآ(Rرورویاليك)یلتآرادباچرابنیدنینیکكنیئآزوروبالاک

هغهزاوردنوریبیتسواهزاوردناطلسابابیدالکپوتریبیکزوتوا

(R.ینیسیریبهنيویبابناطلساباب)ینیسهتختریبكنینهزاوردیدروکوی

نیدنینیکكنینآیباجترکجواینهزاوردیلتآهتلکنوروبنيدساهباب

نیدنیتسواكنینهعلقیدريباياقمهیسکیایپاچترکچوایلتآرادباچ

بوروتادريبسامتیبلنفتادنیدلآكنینهزاوردرالبدتآنوریبكتفت

ابابیدابآتراسنيدتراسیدراومسربخیدلوبیشکكيلازوییدالیغيي

هزمحیسینیاقوبیشکجنگنیدهايسادیراقشاتادعمجتلاكنینهعلقناطلس

وبیدروپاچیکاکنکكنوسنیدناکایشیاینزوسوبادهاقناخناطلس

هزمحلفاغادتقوشوتیدريبیورویهغهاقناخیثکكيلازوبناغروت

بوروتهدایپیدریابوشوتاکیلیارازابلوایدراباکیتسوانانینناطلس

لیایشورواهچیوقتایبلیااتنيدشوتیدلوبیشکشيمتلآكيلایشوروا

ریبیتشوروایسهچینریبیقتیدلوبهدامپبوتبوتوايادقاچروتای.

یوبیرب(*

یسهچون
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لوشبيلآینیساجرابیدلاقاریکیراکجیابیشینیماتلفاغیسداجیا

هللالبعىلاتیآنیناكکزیتكوجیاكنینوايوبیدابآیدروتلواادریب

ادنیلیییوقادتراوتیقتلانیمیرجهعيراتناخ

یدنالتآنیداراخب(ادغاچ)ناغوتیزودلوبقاورولایابوروتلکنیکارچ

ادنیارفساناخنمؤملادبعیلغواادرالنوكلواقوتتیآیراکلیانیدنوم

راہباساشخوارکآیقتنمرالشقناسارخنوریبمولغواشیقوبیدریا

لواریانیسیدلبقمکحهغیلقمجاوخبيتنمرورويهنیتسواقارع

نيالاسشوقاکكدرواادشیدرکنماروتاتوانیدیوجراهچیقت(*لوب

یمکاحبسارازھادتقوناكونیدوسرکشلقلعتهغیلقمجاوخبیت

بیلیکنیدقارعناطلسابابیدلوبنوکتروتنوکوبادیدراببجاق

ناکلکبیجاقنامزلوشیدنیآبیتیلامرونلواینیبشیلکتمادقولخ

نيدناغروسینربخناخروروتبیرامیبهغيدلآناخهللادبعینادجاوخ

مهنمانومروباکتسواخروانیسروروتبیلاقمکحهغیلقجاوخدلاوس

ادنوکچوانواكنوسنيدناغلآیناقويخناطلساباببیتمیدرابنیدکینیک

نيدناغلآادهاقناخیناطلسهزمحیدلکوابهنیسدزاوردكنینبسارازه

یدوروبکیتسواناخدمحمیجاحیسدعلالوشیشایییلقمجاوخكنوس

رداهبهغوایناطلسیلقدمحمیلغوادليككزينناخدمحمیجاح

نوریبماقآزیسیدنیآهنیساتآلوایدریاتیکییشخبیلشوغوتیچوقتآ

هغیشاقناطلساباببيلآینیشکهچبمیبنمزیسابوروتادجنگروا

وب(*



---- ۲۷. ----

هغاراخبیدلآیثکاجنپریپنیدناکرتویاتغجكنینجنروابيتنياراب

نيدرالشياوببيتنمرورابهغادوسهغتغنمنیدنيکبزواجترواناغراببيلآ

ناطلسابابیقتیدباتیکزوییکیریبیدریابیلیکیشکبوکلفاغ

قولچلفاغیدتیکبسارازهنالریبیساقيایردبیت(نياراب)هغیتاق

اكریبریبیقچوایںیدنیدلآیدربابیلیکهنیوربوركنینیسدعلق

بیلکقاملقیلقمجاوخیشابیدریاپوکنیدیشکكنیمواییدروتبيلغيي

كنوتوتكنامراقتوقینناطلسیدلبقمکحیقتیدابقكاراکوتیدلاسشوروا

ناطلسیدلاقزآیسیشکكنینناطلسیلقدمحم(رالیتشورواپوکبیت

ریبیلغواقلخكنیلکساملاقیشکریبنيدزيبقاسشورواعادنومیدتیآ

كنینناطلسزیمرولوتروقزمیلراروارالوازمیلکاکمیایلاقچبوباچنیدريي

وایرالیباجاليراتوکنیدرییریبیسلچرابابوروکلوقعمینیزوسوب

نیدئاقجاقلوشناطلسرینجنیدوبنوتوبیئابیدرباليرابیکسا

شابریبكنینتيغنمیدرابهنيتروبتيغنمیدامرابهغیتاقیساتآ

یلقدمحمناخدمحمیجاحینیلکنیسكنیئآیلنآیلچوکیدریارابیسازریم

یدراباکیویاكنینازریمكاجوکیسانآنیاقیداریابیریببيلآهغناطلس

كنوسنیدروبلیبپوکناطلسیلقدّمحمیدرایيهغسوروأ(۳بوتوتلوا

ریبنیدرالیشکناقچنادیقسابنالريبناطلسیلقدمحمیراواادسوروا

یجاحنامزلوشیدرابهغیتاقناخدمحمیجاحادخروابیجاقیک

بوروينوکیکیارالیجاقنوریبناطلسدّمحمبرعیلغواناخدمحم

بوروت(۳ىلدوبزیوالوا(

یراکوجو|



- ۲۷۱ ----

یدلکیزاوآكنینیقابآتآرالبدریابيتايبوشوتاکرییریبیناهجیکیٹوچوا

نيراركونونیرالشوقیدلوبوتبیلیکویرالیدنالتآبالغابنیرالقادص

ادنیتقو․تشاچحابصیدلوتروقنوریبیثکزآیرالزوارالبدلآنیمیرای

نیمیرایكنینیرالیثكناغلاقهنيرالپدتیکاشوروااشوروایدنیبهني

ادنیوزقكنوسنیدنآیدرابدابارتسااشوروااشوروانوریبیبیراییدلآ

اباببیلیکیزواناخهللادبعادبسارازهرالیدرابهغیتاقهاش

نیدنیرکونزواادنلتاقناطلسابابیدروتلوابيلآبابقیآتروتیبناطلس

اکزوانیدنآیداریارابیئکجوانیدنامکرتیراساریایشکشیبنوا

یلخینغبمهداینبسارازهیدراقراسناتسابسارازهجرب

ناخدمحمیجاحیداریاهبتكادناجیاهعلقیدلقیامرکهغهعلق

لکینناطلسدمحمجنویسوناخدمحمبرعیلغوأ

خیراتیرکذكنینیرالناغلوباكياهغترویبیلیک

یدلواناخهللادبعادنيقابآكنینیلییقواتادیئآیقتكنیمیرجم

ینکبیتیدلواناخهللادبعهغساتعهاشادنیوزقادنیلّوایلیبتیا

بينالتآبيليقراجاکرکشلسابعهاشكنوسنیدناکتیشیایربخوبیدراب

ادیدالیتتصخرنیدسابعهاشناخدّمحمیجاحیدلیکماطسب

روروتلوایناخنمؤملادبعكبزواكنوسنیدناکلواناخهللادبعیدنیآ

ءاروامنيدزمیتعامجكنینزیبقاساملوبنيقيهغزمیتروبزیبادتقولوا

قلخییاسيربكنینرالنآروروتپوکناكورويبولوبقازقادرهنلا

هاشیدبتسامتييقيلهاشداپاکزیبكنوسنیدنآرالرولبقهاشداپابوروتلیم



---- ۲۷۲ ----

یلغواكنینناطلسمیهاربادّمحمیلغواكنینناخدمحمیجاحسابع

بيلآیلآیدریاتیکیراشايهمرکییادتقولوایلتآقودنوروبیداریاراب

رایدنفسایلغواكنیئآناطلسدّمحمبرعیلغواناخدمحمیجاحیدلاق

ادنیشایجوانواادتقولواناطلسرایدنفسایدرببتصخرهغناطلس

دمحمیجاحیدريبتصخرمههغناخمرونكنوسنیدناکیکرالوبیداریا

نانینیقلخهکت(یدالیک)هنيغاتناروکبوتوانیدنآیدلیکدابارتساناخ

لوایدریابوروتبولوبناریحیامليبنيراتيكاكرییینیدمیاهنیچکیا

یرالیشکشیبنوانامیاویشخبادنیتاقكنینیسیکیلوغوااتآادرالوک

ینيزامن(*كناتاتریانوکسيبقيسیانوکیچتباناطرسیدرياراب

یکیانیدنفرطنوردرالددریابوروتلواادنیسهیاسكنینغاتبوقوا

یسیکاراليديئاتكنوسنیدناکلیکنیقییدلوبادیپیسارقكنینیلتآ

نیدنيرالرکونناکتیکبوشوتهغاراخبكنینناطلسدّمحمبرعنامیانمه

ضرعبونوکویبتياقیقتراليدلبقشونروکهغناخبیلیکنیناریا

شابقازوااكزیسیلاعتیادخیدلواناخنمؤملادبعرالایدلبق

رالبدتیآرالوایدیتلیقریرقتیشخبینتاعقاووبناخیاكریب

اراببوچوکهجیکینناخنمؤملادبعزیمالیکنیدومزیب

قوایرالكيبكنینیساتآادنیدلآكنینیسدعلقنماضادناغروت

ورمبماتمیدتیکیربنمیبهعلالوشرالیدروتلوابیتآنوریب

كيدريااراببمتزیمراپاتادقارعینزیسزیبیدلکیسیشکكنینیکاح

ادیاسن



- ۲۷۳ ----

بیلیکنوردنیدنآبيتيدلکماطسبسابعهاشقودباتربخادیاسن

تعاسلوشزیمالکاکكيلهدنبیقتكودیشیایزکمیناكلیکهنیجیانامكرتكنینزیس

دتحمیجاحیاريزوهلریبخاروأرالبدلیکجنرواادنوكزكسیقتردیدنالتآ

رایدنفسایبسازازهیدنآناخدمحمبرعیتاکنوریبقويخىدلآناخ

نیدیکبزواناکاکبیسآبادیاهنیدحترواناخهللادبعراليدريبهغناطلس

موریلغواغولواكنينناخدمحمیجاحیدالیکیساجرابیاملاقنالغواسمایپ

ناخهللادبعمکیدتیشیاادمورلواكودریابتیآاديراقويبیتیدتاک

بیتنیالآربخنیدنروبیدلیکناوریشكنوسنیدنآبیتشیمریاناكلوا

بینماکهمیکیقتیدالیبویدنمشیانیناغلوبتاعقاویبكنوسنیدناکلک

یلییتياناخدمحمیجاحادنیشابكنینیلییناقچکیتقجنیدقالشقنم

غاریاناخدمحمیجاحیدليككاوسنیدلیییکسالوایدربابیلیک

دّمحمبرعیلغواكيمكبیلیکهغقويخیزوایدرمباغنآفيزوالریب

اکیتمحرقحناطلسدّمحمجاويسكنوسنیدلییریبیدلوبادنیلاقناطلس

یساتآمهلوانانوسنيدلییریبیلتآهللادابعیدلقیلغواریبیدتاک

سرابوادريبنوایقتكانیمیراکمهخيراتناخدمحمیجاحیدتاکنیدینک

برعیدتاکاکتمحرقحادنیشابجواناسکسادنيقایآكنینیلیی

برعیلغوایرکذلتینیقیلاهاشداپكنینناخدمحم

رایدنفسااکیتسوابسارازهینیتیالوتاکراليدرانوکناخیناطلسدمحم

قیابشوقكانوسنیدنكلوایآیلآنيدناغاوبناخرالبدریبهغناطلس

یلّواكنبنناطرسیئکكنیمنیدنیقازقكنینسورواناکوروبادناکیت

85



-- ۳۷۶ ----

کروانیدتاعرادرهشیدرکهیسدعلقكنینجنروابیلکلفاغیئوک

كنینییوسومآیقلخهاپسویسودرواكنینناخیدریاقويیشک

یدلیکںاخادنوکیلییراليدروتباچینکهغناخادقويخرالیدرباادنبل

یدلآیناوجنارابزقنانیمویدرونواینکنانیمنیدباعرادخروا

ونوتوسالبویلغایوبو(ازبیدالکوییرالالامیشخبهغهباراكانیم

یرالوبیدقایاقتواینیسچرابكنینرالاسرمینغادنومقوتسايكاشوت

ایردببنجںیدحترواكنوسنیدنآیداوبنوکییاجنوغايقماجنارس

یدیقبيجویدزاقروابیرابهغيدلآناخدّمحمبرعیدوروی(۳اکیل

یقتیدلآبیلاقروزبیجیئوکیجنوجوارالیتشوروانوکیکیا

كنسرفیکياباغلیایلتآقلخكنینزینهدایپسوروایدتوابيساب

مکوبیضرغكنینقلخكنینزیبیدازاقرواهنببیلیکادنوزوبیرب

سورواادياغوتكنوسنيدناغرابهغوسیلاروکالآادلوچادنوکقیسیا

كاموکنیدنآرورابیییشکهغسوروأكنوسنیدنآرولاسهعلقادنوکریب

ناکالكوبسورواراليدلبقروزبیتیلاریقزیماجرابادرییوبشوارولیک

یئالشیبیدالشاباجنیاناقسوروارالیتشوروایدلبقمامتییوس

یسوروایباجبوتبوتنیدرییرهكبزوا(۳یدسوواتمهیناقنوک

رخآیدریااشوروابیقجنیدهبارالوایتباقبوروتلواابوروتلوا

هجرابیئوکیجنالیایبیدلوبزجاعیداملعباقيچنیدنچیاكنینهبارا

ناروكبوشوتنيدتآكنوسنیدناکلیکهغهبارارالیباجنوریبقافتا

ةسوات(۳اكبل(۳زوب(ا ںیrدعبو-ےلاو:

اكيچبا



-- ۲۷o ----

ایردسوروازویادناغاوبهغايلواقلخراليدريبايوقیجیکبیرککجلا

قلاببيلاسهعلقنیدجاغيادنیسیوقدنینیسعلقكوتبیراب(کیا

شیبنوایقتیدابقبيرابناخدّمحمبرعیدروتلوااد(۳یدیببيلآ

كنینفقاملقكاوسنیدیآیلآكنوسنيدناغلآیسوروایدلآادنوک

نيدناغاوبناملسمكبزوایراکلیانیدنومیدلکقاملقكنمفاكلیکلوا

لیلجخيشنالريبىلوكهجاوخیداریاقوییناکلکقاملقچیهیارب

كوتاتیلیاناغروتلواادنیلیکیاكنینوسبوتوانیدنيسارآكنینیغات

نیدنیکناخدّمحمبرعیدتاکبیقچنیدیلروبادیدباجهنیسهعلق

یقازقیدامليبالآنیدقاملقاّمایدلاقبيلآیلامویریسابیراب

نیدنيرالغواناخسرابلیاناكورويادرهنلاءارواممکلوایقتویناكیک

راليدزوكراكاکجیاكننقولخهحیاربیقلخنابیانیناکتناطلسورسخ

شاکنکبیتیلالبقهاشداپیناطلسورسخپوروتلوایناخدّمحمبرع

یریبوروداہبیقابكيبزيغريقیریب)یشکیکيانيدرالیشکیکادنچیا

بوتوتیناطلسورسخیدلبقربخهغناخبيلک(R.ازریمیلقابنونبوا

یدرباناكمتازریمیفوصنامیانیشابكنینرالیشکناکروتلکراليدروتلوا

یتقيلیحارقیتقيلهاوختلود)راليدامکیتاکیرالاکرواراليدرونلوامهیبآ

یکیانیدتاعقاووبیناكيکیقازقیجکیا(Rكودروکنیدیشکیکیا

شاسیسیلاقسقآیشکامرکیینیدنیقلخروغیواكنوسنیدناکتوالیی

نیدنيدالواناخیلقنسحبیرابدنقرمسنیدحتروایساجرابناکتازریم

یلتی(۳اكبل(ا



---- ۲۷۹ ----

كبزواناغروتلواادحتروانالریبیساقرآكنینوسیناکینناطلسعناص

قلخیدرابنیدقويخناخدمحمبرعبیتشیایبآراليدلبکبیلآهمجلا

یداریابیرابنامیارقزوییکيارییرالایدامرابهغقازقیدلبکهغناخ

امرکی(*یدروتلواابوروتلکبوتوتیناطلسعاصیدنیکیجاقمهلوا

نالريبميقلخیچارقنمیدامروتلوانیسیلباق(چمه)دنینروغیوا

یتوصنوکانوتمیدلاسهغيادخیئآاسلبققیلناميمکرهناملوبنامي

یسینپاقويمیناکروتلوانممهیئآاسریایدروتلکیناطلسورسخازریم

كنینیزوابيتںوساملوبادنيزويرییكنینمشدكنینسمهاشداپازریماباب

نمروروتلوایقلخروغیوااسلوبمهالاحیدروتلواازریمابابیسینیاناقوت

روغیوا(*یدیتنامروتلوابوتوتنالرینمولوقروانمرولیبیرالروااسیت

وبقلخمیدقروروتاتیآیزاغلاوبایدمیایداملاباروتلوامهیقلخ

اروتلوایشکبیلغييقلخلیارکآیدریایشخبنیدنیقلخكنینهنامز

نامرافنابنیاربایوالوبروابیاروسراهدنکایوالوبرواب

"كنینویوایدیوقتآهاشداپاکدرمریبنوچوایناسلوبرولیکنیدنبلوق

رالروروتاريبهنيلوقكنینآنیرالرایتخاقلخهجراببوتروتلواادنوروت

كنینناخهنیشابكنینیقلختروبهچرابوهنیشابكنینناخزیماتآرخآ

كنوسنيدلیینوانیدنومیدبتیاغلبقوفعیایردهانکقوترآیکيلكنک

بیلکقاملقكانیمریبهبنیدنتسواناغرقابیناكیکیقاملقیجکیا

برعراليداملییاتیینیدینکكنیئآیدتاكبيلآلاموریسابوباچیلیا

نارهلاورلاوتلوا(۳یدروتلیک(ا

سنهک



- ۲۷۷ ----

یلگناناخرایدنفسالوایدربارابیلغوایکیداینناخدمحم

یجنوتروتناطلسیسرابلیایجنوجواناطلسیشبح

یخنآناطلسدمحمفيرشیانیبناخیزاغلاوبا

رایدنفساناطلس(اناغفایتالیابیناطلسهاشمزراوخ

ریقفیداریانیداناریبیسیکيایزیقنامیانیساناكنینناطلسسرابلیا

یلآكنینمانایلاتیآانياسلوبمهغادنآمودتیآاديراقوبینیتعامجكنینمان

ناطلسیزاغریشیساتآكنیئآناطلسیزاغناخیسانآمیناخونابمہم

نلنینآناخسرایلیایساتآكنینآناطلسیزاغناطلسیساتآكنیئآ

كنینماناالریبماتآناخراکدابیساتآكنیئآناطلساكرب(یساتآ)

نوریب(۳ناطلسدّمحمفيرشروروتناخراکدابیساتآمهكنینیسکیا

نیدنيدالوایتشچدودومهحاوخریبیساناكنبنیسکیاناطلسهاشمزراوخ

یساناكنینناطلس(۳ناغفاروروتیدنکكلینتارهتشجیدریا

اغتحتناخدمحمبرعناخزیماتآیدربانیدنيدالواناخریخلاوبا

سيرابلیاویشبحادناغلوبلییتروتلواكنوسنيدناغروتلوا

یدییهنیشاییئآنواناطلسشبحیرکذلنینیفاغلوباواج

یسواادقوپخمهیسیکيا(t.یدتییهنیشابتروتنواناطلسسرایلیا

.تسمهنیبارشتلودادقويخراليداریابيرابخارواناخليكشتبرع

بوروتنالتآینسرابلیانوریبناطلسشبحیرالاتیکیبكنینكبزواناغلوب

ناغوا(۳ناخ(۳ناغوا(ا
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هجنوغليغیبیتنآویدلآكنينكيرجبیرایییثکالبقراجاكربزواکناروا

ریبكيلنوکریبهغیلتآمادلینیدحتروایدليغييهغقودوقناکیتهاکنیب

بتياقیدرابییینکناخدّمحمبرعراليدروتنوکنوابیرابرولوب

كيرجنمراقروقنیدماتآکامروكبیراببیتنیاربیریزورهشرالنوسلک

ادرییرهیدراتياقینیشکناغراببیتیاغلوبنمراروکكنوسنیدناکلک

كنینیرالقیلانآكنینناخدّمحمبرعراليدتاکبوتبوتاسلوبتیکیيیلبلط

ادرالتقولوشرالپدتیکیرالهجرابیرالنالغواكنینیراللكوویرالنالغوا

اجاغلیبریبكبزوااجرابمکرالبدریاراقروقغادنآنیدناخقلخ

قوبیدحكنینیئکچیهاسيتنوسامتابناریاینوناخبیرکهنبویا

هغقلخبیقچاكشونروکناخیاكلیبایوقمدقامیبهنیفرطوبایداریا

نیدنماسرابيیمیکرهرکاكنامرامیبهغیتاقشبحیزکنولغواینیااستیآ

مكحبیتكنتيآاكرکیریبیریبیامیزوسوبكنینمنوسامليقدیماقیلیشخب

استالراچراحبتیآینزوسوبشواادرألرازابوادرالرهشبیرابمبیکاسلیق

نيدنجیایاكلیباقیجیراقشاتنیدنبویایدریاقوبیدحدنینیئکریب

قلخیدامتیآاسرمینچیهنیدنيشاتیدروکنامیانینکتکكنبنقلخ

عماسروکنامیرکآناخیداروکینخینیناغرابهنیتاقكنینیلغوا

(كنوس)نيدناغرابلوایدلوبنالريبكامتیکیقتیدیتیداریاروليق

یدرابييتاغوسنیدیئکریبیلغوارههغیسانآیقتیدتباقبوباحناسارخ

هنيواىلویاراليکناغراباکكيرجیدلبکرییلزنمريباکحتروایزوا

ناسکسایشیمتیینیدرالاتیکیییلراعوىسومانادنیتاقرالناطلسیدتاک

شك-
اک
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نیدنآكنینناخناکیتیجاحںابرقروغیواادتقولوشیدلاقیئک

بيتنوسروکیمبیلیکمیرالنالغوایدرایییداریاقويیکیغولوا

مهنمیدليكبتياقادنیتقونیشیپ(R.ویدشتی)یحابصیجاح

ناخیدليكاككیشیایجاحمیدربابابراباكئایشیابیتنیاروکیاماتآ

راليدبتیجاحتیآیکیناکتشیاناکروک(یدنیآ)ناخكودرکاكریبهنمتاق

یسییوقاتآناغورادیبیراقويمودلوبنامیشپهمیناغرابمیناخنیاتیآاین

بيلغيبهغیتاقكنيبكنيرالنالغواكبزواناغروتلوااجهغاتآناغرقاب

ینم)نمرابیسهچرابكنینکزوانیدیلتایآرغسیلشابتباروروت

نيدرییكنیممیدریابيتيآبیتیدراییاتسراجزکنانآ(*Rاکرس

كنوزوایدلوبنامیشیامیناخبتيآاسرمنریبیسیلباقرهیدروفجت

سامیوکیکاتیاكنینینوتكنینرالاکرواادناکيوکمیناجاغنسكنینمنیسرولب

الوبقاریبروروتنامییزوسكنینرالملاظوبروكاتکهغقويخایدمیا

كنوسنیدناکتشیاینزوسوبزیمروليقتحتعمريبزيمقلخزیملیاكنوروک

الكوبیندويتالراکیاتآیدلوتوتىلتیدلوبتسسیتایآیلوقكنینناخ

اجراباکروانیدناخیدنيکهغقويخبنالتآكنوسنیدناقتابنوکیدیت

یکقوترآنبدشیمتيادنیتاقكنینسرابلیاوشبحزیمالیبقلخ

یدامروسنیدیشکرییساملوببيليقهراچجيمههنیرمایلاعتیادخینیقوب

كنینناخكنینزیبنالریبشبحبیتروروتومناغلایابوتسارزوسوب

یدربارولکبیرابنوربنيدساملوبشوتینکناکتکكناریایسارآ
ف.

زغارب(*
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یداملآبیترابییثکرادنینلکبورکیدادراییبیکرتاب

یناغلوبتصرفرولیکیسیغادنیویایقنوربیدتیکهنیویایباكلیکنیدکيرج

نيدنامسآرکنلبوكوبیداوبنوککیایلاكلکهنایقبخرواشبحقوب

ناخیداملکاکيلكنوکبیتیدلکنیدیاقومیتفجنیدرييايومیشوت

ادتقولوایادشوتبیرابهنیریقنارقسرابلیاوشبحكنوسنیدناکاک

اجاریبناکیتنوغيوقیزوبیربكنینناغرقاباتنیدنیسهعلقناقهدزم

نیدبیسیراقوبكنسیسهعلقكوتناخكنینزینیدرباروليکيایادغوب

نوروبلییریبنيدساملکهغایندریقفرالروروتابورودزاققيراریب

رالراجآادتقوناغروایلیادغوبیداریاررقوکیئيساقسادناغلوبنازیم

یادسامتوانواناقتآیکیلكنیکكنينقيرأكنوسنیدلبياچاپریبیدربا

زوغلاب(*یدراباكريكنتیحآنیدنآیدرابنوغيوقیقابآكنینوسیدلوب

بیدالیانیدنیشابدانبیادغوبادنوکنوایکیلتآیدریاروليكیایادغوب

هکتریدشموکلاقثممیرابكجوبلوپادتقولوایدریاسامليباليک

یدریارالروریبیادغوبیکويهويتمیرایاککتریبیدریارورویهنیریی

اتیآیدمیایدریارالروریبیادغوبراورخریباکشموكلاقثمریب

ناغيوقبيليقرابناكنینناخادرییرهزیبیاغالاقنيدزمیزوسناغروت

یغتیدلآینیقیلشآكنینیرکونصخاقلعتهنیساتآاسلوبیقیلشآ

هكنيننامیارقنوچواقاملآقیلشآكنوسسیدناکتشیایبومیدريباكركون

ادراليدورویهدارآرالكيبیدرابمهنبدنیسیشخبیدرابیسهچراب

یدرابراکزیئنت(*
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بيلآهغسرابلیاوشبحنوریبیرالنامكرتعباوتیریزورہشنیدناخ

ینیساتآادقويخبيرابنوریبیئکكنیمتروتكنوسنیدنآرالبدریب

بولوبلوغواواتآلییشیبیدالیکاکریزوبتياقیقتیدروک

بيتنمراپاچیندرویبآناطلسسراپلیایلیییجنالیلآردیدروتلوا

بيتنمراغيينيترآونیدلآكنينكيرجیدامروکیسیساتآادقولخ

سرابلیایدتاکجتروابينالتآناخادتقولوایدرابهنیغودوقهجتاس

جاکشیاروروتبیلاقربخبيرابنیدینکیسیشکناغيوقكنینناطلس

رودناكریااداتآنابتشیرادتقولواناخیدرکبیلکهغقويخبينالتآ

رودناکریارابیئکزوتوانیدیشکوغشورواوابیئوکلوشادنمناقناخ

هغقويخبیلیکناطلساسرابلیاروروتبیلیکینکنیدقويخادنتقورحم

بيرابرالروروتبتیآرالالقاعٔهجاوخیغادنیتاقناخبیتایدرک

نیدناکتشیاببتیدالکینزیسكارمکكامشوتهنیسهزاوردكنینقولخ

ناکتسخكنینقويخبیلکباغلیابیتراتكادراقچیمرولیباروتكنوس

ینیناکلکناکتسخكنینناخناطلساسرابلیارالروروتبوشوتهنیدنکناکیت

بیتلکبیلآبوتوتیاماتآیقترابیدرامیبیشکزویشیبجاکتشیا

تروتبوشوتنیدتآیرالیشکكنینناطلسسرابلیایدلابقاکلوحناخ

كنوسنيدناغلوبوغنارقیدنابپاتفآادتقولوایدلاسشوروأنيدفرط

ینیوالجبورودسماضتآیٹناخیدریکیقتیتشیننيدرییرهینراوید

رالبدلیکبیلآهنیدلآكنینناطلساسرابلیاادقویخادهعیکمیرایبيلآ

یربنیدلییزوتوایدیوقیشکدنکیشیایدلاساکویاریبیسیساتآ

86
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ه

كنینیرالدليبكنینیسانآیدريباغشوقواکنیایقتیدلآیاهنیزخناغليغيب

كریتینیساتآیقتیدلآنیساجرابكنینیرالالامبویوقكریتیساجراب

بوتوتنیسانآناطلسسراپلبایدتاکاکيویابیقچنیدقويخبویوق

ريففوناطلسشبحادبسارازهناطلسرایدنفساادنكورويبيلآنیلام

ناطلساسرابلاقودروتبیغیبیقلخادخرواناطلسدتحمفيرشو

تدشاكريبنوجوكنینآراليدامتاشخوارالاقيلاقسقآیکامورویهنیتسوا

سرابلیاراليدبتراتکرالشاتادرولآنیلامقاسامرابرورولوایناخبيليق

ناطلسرایدنفسایدلکاکيویانیقیاکزیمیویاكنینزیبیویاكنینناطلس

رالپدلکاكريميريیناقتايبيليقنيغييكنینزیننالریبناخدّمحمبرع

شیبادیچاقیدامليباشورواقودرابهنیتسواكنینناطلساسرابلیا

اجرابقودہاجیبیلیاوییویایدتاکبیقچهغريفنوریبیئکیئآ

هکیادودروامودلکبیتنیارکینماانآقودرابهغیتاقناخرالناطلس

كنوسنيدناغاوبغرافنيدزامنرالیداریابوروتبوقواماشزامن

یئکیتلآشیبناطلساسرابلیامیدتیآادمودروتلوابیلکهغرالنیقی

اکكنبلکنوکكنینسراليدنیآزيساليقرکفینیدمیایدتاکبیقچهغريقنالریب

ناغروتهنیروکیادنلوبغولواكنینهباراوبمودنيآنمروروتالکاین

نالريبناطلسرایدنفساراليدبتتيآ(*زیسسامليقیبآزیساتآیداسرمن

ینناطلسسرابلیابیرابادیلاروتلوایناطلسشبحكنوليقمکحاغریقف

كنینزیسیسیسیاقجيمجكننزکيلغواشیبناغلاقكنوسنبدنآیلاروتلوا

زیساملبقزیسیآزیسانآ("

اكزكتیمکح
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یرالقیلاتآیلتآیجاحنیسحنیساتیآیشخبرالاساملبقزواجتاكرکیمکح

یقترابنسنیاشالزوسنوریبكنیئآنمراليدتوتنیتآكنیئآیداریاراب

نیدنآشاکنکهغرالنآرالبدتوتنیتآدنینیکشیپبیتنالفونالف

اغنمبيلكادنجیاداینهعیکوبشوادشاکنکرایدنفسابیرابدانوس

ناطلسرایدنفسامودنیآادمودلکبیشالزوسبيرابنمراليدبتریبباوج

كودریایاملاباتیآهغرالواهجهغقاچوبزینرالپدتیآیرالاجرابقیلشاب

نوسامیوقاکكيلهسلوبمهالاحیدرباكارکیراکلیانیدنومشیاوب

راليدنیآناخموديترالبدلبقضرعبیترالروروتبيليقتیانعینختسي

نیسیریبكنینزکيرالنالغوایدابآلوامیناکشاکنکهغیجاحنیسحنم

نمسامنامیااکریسیسیسیاقجيمجكنینیلاغلاقكنوسنیدنآزکناسروتلوا

یراکلیانیدنوملیبیئآشیپمودتيآنمیزاغلاوبایامليباليقیدیا

ناطلسشبحیجاحنابرقیساقآكنینیجاحنیسحادنكلیکنیدناسارخ

نیدشیمتییادنیلاقكنینییکیازكنيدرابییاترقاجیناطلسسرابلیانوریب

نيديلقایآریغسیلشابتبایدنیآبملکاکریسیدرباقویینکقوترآ

یدرجاقهغقويخبالزوسناغلابالزیسبیتیبیلغیییساجرابكنمناکروا

كنیننامیانروغیواناطلسسرابلیاناطلسشبحیضرعمهكنینوم

ادنيکیشیاكنینناطلسسرابلیاميكلوایقتروروتیدنوسلوبرالوایدیتایح

كنینیجاحنیسحیسیکيالوامیشیانالريبمتسودناغروتبولوبرایتخا

اوبابوتتینزبسكارکكالوأمهواالواناطلسسرایلیاییایانيقب

نامبنیدنومالکناتیداقینیدمیاكنوسنيدناغلآینرکیلامتیلاس
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رکفتعاسریبمیدیتسامریبهدیاف(*زیسرولوبنامیشپرولوبرالشیا

رالیدبتیزاغلاوبایوقنمیامليباليقینشياوبنماداليدروتبيليق

رایدنفساادهمیکمیراببينالتآكنوسنیدناکروادیما،(Rبنیدناخ)

زیساکیریباساملوبناخیقتميدتیآیتاعقاوادمیدرابهغیتاقناطلس

ماتآیزاغلاوبااميتغادنآیدنیآمیدیتنیالیقریقفزکدناستاشخوا

یجوفیآینزوسوبیدمیانامیتآزيكرهبیتلبقنمایشیاناكامروکبسانم

نیدنيراركونكنینناطلسرایدنفسامودلکاکیویابتياقراليدبتاملوب

بيراببیلیبینمیناقیاقبیشزوسبیرابهعلاكنینمیاهکیینامیاتریب

ماتآیدلوبنمشدنوریبكنيثمكنوسنیدنآیدلبقربخهغناطلسشبح

سرابلیاناطلسشبحیدتاکبسارازهناطلسرایدنفسایدتیکقويخ

اراکشآمرسكنینمبيتنوسلکزیتیدتياقیسانآیدروتپاچیئکهغناطلس

نیدننکماتآبوچوکمیدالیباروتادنيربياترواكنیننمشدیکییدلوب

كنوسنیدناکوایآشیبنیدتاعقاووبراليدلبقماعنایایتيالوتاکمیدتیک

یشکهغریقفوهغناطلسرایدنفسااکیناكًامتوانیدیرالنالغوایدلوبنامیشپ

ادخروایساناكنبناطلسدتحمفيرشبیتردنوسنالتآیدرامیب

یدامرابیيالیاقمهیبآیدربابیلکناطلسیلاکروکنیساتآادقویخیدریا

یئآرکارابیئکزیکناهنتفنامينواادنلتاقكنینمیرالنالغوایدنالتآ

نمراتياقادنمراپوانیدنيزغآرودمیناجرودمولغوارالاسریپبوتوتاغنم

اکماکیرکستنمراتوانیدمیرالنالغوامهنماسامتوانيدرالنامیالوارکا

زسرولبق(*

اسریب
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ینکهنیرالنالغوابتیآینزوسوبیدوروياديدبتیاغلوبرولوبلوااسریب

نییعتیثکاکكامروسیکیرچیتعاسناغرابیشکنیدناخیدرابیی

كنوروتاتواینوسرالزیسمودنیآاديدلبقنییعتیشکهقشوقميدلبق

ناکیتناکمدنکبیقچنیدقويخرالوامودرابهغیتاقماتآبیت

هغیتاقناخیدریایامنایزونهقلخرودنالریارالناکشوتاکدنک

ميدلیک

بویوقیکنوشوقنوجوایکیداریابولوبتشاجغولوانوکوبشوا

نیالقضرعیئآیدلکاسرمنمیبکیلکنوکراليدبتكنيدلکباغلیا

یسیکیالواینرکیناغروترابنیدنومكنینزیسراليدبتتیآميدلیکبیت

رایدنفسازیسروراباییلواروساکلیایقتروتایشیاجابصایروتيشيانوكوب

وبشوازكاسليقرمااغنمزکناسروینیدنیزوییربكنینوسنوریبناطلس

اکیلاتیالیابيتايریبهدارآنیدنآماسرابتاکیتقوزامنماستیکنامز

ناغروتلوااركعرابمیرکونزویزكسادمیتاقكنینموزوامیدریاروراب

یبرالآیدمیلیاكنینریقفكنینزیاسیسیبوکنیدنيميرايكنینكبزوا

نیدناققروقیلیاكنینسرابلیانالريبناطلسشبحرالرولیکاغنمتتم

اچهغینازقاستیکهغیتاقناطلسشبحیادیکییادريبرکآرولک

سرابلیانوریبشبحاقشابنیدكبزواناغروتلواادارحصنمرورودلآ

راليديتكنيدتیکناجاقمیدبتنیدتاکراليدبتناسالکنادیاق

رمبكنوروبمادلیزیسنمرالیییشکهغیتاقكنینیسیکیالواكنوس

كنینلیاهچنوغرابزیسرکناسامليققادنومرکاراتمکبيجاقیامتآقوا
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اکماکكنینیلاعتیادخروشوروابیلیکیشراقابوروتشغيينيکيرج

راليدبتنسكنيدليكبیئارکوانیدمیکیرالزوسوبسامریامولعمیروریب

یرالزوسوباکتسمدیتلاقو:میناکناركوأنیدمیکج"نمروروتاتیآموزوا

كنینمنوریبكنيشوقیقترابروروتبتيآلوقعمانیدمکناکتاكروا

ادنسرانمتساوخابوروکینشوقبیراببتياقراليدبتلاکهغیتاق

رایشوتكریینکیتیوقیمالسابوجوکنیدنآبیرابهغیتمذحناخ

فیرشزکناسامرالییینمكنيرابیییریقفميدلبقضرعهنیینوکلوا

یرورضیناسلوبرولآیاهباچیامنآینوییکكيرالیییناطلسدتحم

سرابلیاناطلسشبحزکناسلبقیشیاوبشوایاكورويبیشپاچبیشیئآ

میدبترولوبنامیشیااسریاقوبراتکبیچاقیامتآقواریبناطلس

راليداملبقلوبقمهرالوامیدنیآهنيرالكيبكنینناخراليدامليقلوبقناخ

یلشاتناغرودزاقناطلسىلعبوجوکقودارچواهغالببیرابالیباروک

ینیسارقواجیدلیکراللوارقكودریابیرابهنيساقسكنینشیمرای

زیبیشوروایقتیدالیکیزواكنینوايكودریابوروبكدناابوروک

بيراببيلآهغیتاقناطلسشبحبوتوتیبناخدتحمبرعقودروتساب

بوروشباتکیثکادیدرودلآنوزوکكنینیساتآتعاسلوشرالروروت

رازهبالاوقیناطلسرایدنفسایزوایدرابییهخيرالودرواهغقويخ

ناطلسرایدنفسامودتكهغاراخبنیدنآمودرابتاکریقفیدراببسا

هغيسهعلقكنینبسارازهناطلسهاشمزراوخوناطلسدّمحمفیرش

كنوسنيدناغروتلوابابقنوكقرقسرابلیاناطلسشبحرالبدلابق

یشک
",
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دتحمفيرشیدتاکبیتهکمناطلسرایدنفساردیتشارایبیرایییک

نواناطلسهاشمزراوخراليدريبیتاکبیلاقبیلآیناطلس.

ادقویخیدریاادنیشابنواناطلس(ناغفاوادنیشابیکیا

تروتادتاکناطلسدّمحمفيرش(۳راليداریاادنیلاقكنینیرالانا

رایدنفسایدرابهغمیتاقكنینریقفهغاراخببيجاقكنوسنيدناغروتایآ

بویعمیسیساتآناطلسشبحیدروکیسابعهاشیقنورببیرابناطلس

شبحیداریاادنیلميقوقاتوادزوتوایقتكنیمیرحمخیراتیناخلیق

رازهنالریبقويخسرالیایدلوبادریزورهشنالریبخرواناطلس

یراللوغواكيكیکیویرالمرحجواویناخدّمحمبرعیدلوبادبسا

فاغلوبدیهشكنینناخدمحمبرعراليدتروتواادهعلقموق

لییریبیرکذلينفاغلوبناخكنینرایدنفساو

ینیساتآیامنیآهغناطلسشبحیساقآناطلساسرابلیاكنوسنيدناغاوب

یکیاكنینناطلسرایدنفسایدنروتليکهغقولخیسینیاكيكىکیاو

ادقولخادنیشابمرایرابیکیکادنیشابجوایغولوایدربارابیلغوا

یساغآیناطلس(سناغفاییابادلیکیدرباادنلتاقناطلسسرایلیا

مزراوخوینیساتآبيتنوسروتلواماقآینومیدراليبهغناطلسشبح

ادرییریبیسیسیتروتیسیلغوایکیاكنینناطلسرایدنفساویلتآهاش

بيترابیهانکینكنیننالغواشايوبناطلسشبحیدنروتلوا

ادنولوقسرواناطلسمع)ناغفایدرامیبهنیهاشداپسرواایامروتلوا

ناغوا(م(سرالیدوروی(۳ناغوا(
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یداملاقلسننیدنآیدتاکاکيتمحرقحكنوسنيدناغروتلییزوتوا

یکنوترویرابهنیکاتیاناسارخهغناطلسرایدنفسایضامسابعهاش

ناخلاوباكنوسنیدنآیدلکنوردلوایدريبتصخربيتليقبابلط

یشکنوانیدتومبیشکشیمتيينادقیراسوهکتیدرابهنيغات

شبحادتقولوایدریارابیرکونزویجواكنینیزوایدلوشوق

ادنيوربوركنینیسهعلقكوتادنفرطهلبقكنینییوسوماناطلس

یتسابیبویاكنینناطلسشبحبيلکادهعیمیرابیدریابوروتلوا

بیتاببولوبنامهمبیرابهنیویاكنینیرکونمایبیداریاقويادنیویا

یسینیابیجاقبینالتآادیدتیشیانیانروسونیانرکكنینوايیداریا

نالریبناطلسشمحناطلسسرابلیایدرابهنیتاقكنینناطلسسرابلیا

نيدناخدتحمبرعادخروایدورویهناتسواناطلسرایدنفساییکسا

یسهچرابناغلاقنیدناطلسدّمحمفيرشوناغلاقنيدریقفورکونناغلاق

نیدنيدالوااتآدتسادنيسهناتسآناغرقابیدلغيبهنیکاشیاناطلسرایدنفسا

دنئآناطلسسرابلیایداریارالریدهجاوخرظنیداریارابیشکریب

كينكياركهابرایعبلقتسودایندیلاغلابلوایدلآنیزم

رایدنفسابینالتآنيدناغرقابلوایدریارابیفوقونيدنيرالهدعاقیضعب

نوکیکيانیدنساّمامیدراباکكيلهدنبریقفیتبیرامیییشکهغناطلس

كنینروالیایضعبناغروتلوانیقینوچواكنیئآنمرورابكنوس

ناطلسشبحادلويبينالتآنوریبیکكيلانمرورابالآینیکیرچ

"بيلآنیکیرچبیکتاكرأللیاكيدوغلوبفرطهغناطلسسرایلیانالریب

روت-
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یساچرابكنینقلخرالنوکلوشیدیامکیتاکلیایادساملوب،فرطروت

ناكملیبیسیساتآیداوبینخیینیناکلیکكنینناطلسرایدنفسابينالتآ

اليکهغناطلسرایدنفساهورکهورکبیتیدراقتوقیادخنيدرالملاظ

بیلکبيلآنوریبیزوایشکروبتروتزويجواهجاوخرظنرودناکریا

ادنیتسواكنینیلوبغولواناغروتالکاکكاموکهغناطلسرایدنفساكنینلیا

ینبیزاقرواانرطہیایایردیفرطیببوشوتادنالكينایرد

|كينیکناغروتالککدناموكغناطلسرایدنفسایادسانوایلتآهدای

بتيآبوشوقهنیزواناریاروزینیسیضعبونوریبزوسیسیسیضعب

یزکنيكاكریااسلآترویناطلسرایدنفسا(*نوسامتاسروک(ىلاعت)یادخروت

امابوالوارورویوباکینامكرتقالشقنموناخلاوبایرکیجاغرواروروتلوا

یمالككنینیرکذتاسلوبناغلابموزوسوبكنینمرکاراتیکبیلآبيليق

روتبیجیاتنآریبنیدنآرقادنیدلآكنینیئکرهبیتیمنوسروا

نالغوایدلآاديدعيهغیتاقنيساجرابكنینیکناغروتالکهغناطلس

نامبارقیقروقكنوسنیدناکجیاتنآبیتراتیاايلواناکرتیکیقاشوا

نیدنآرقادنوکرهدّیسلاقسقآرابرابیکلاکزوایننادریغصنوریبیقلیب

سامنانیاماکاسیتنمیییلزکیمغكنینرازيسنماسجتلاتنآتارکزوی

بیلاقیساجرابكنینیرارکونیشخباداناکیکبجاقناطلسشبح

كنینهجاوخرظنیدریابورويبیت(زیب)یکكنینسهغناطلسرایدنفسا

یدرابهغیتاقهجاوخرظنبجاقیساجرابكنوسنیدناکتشانیناکتیانیغیی

نیسیامتاسروك(*
37
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یمدآیدرابقالشقنمبيجاقیدروتسابادينشروابیرابناطلسرایدنفسا

یدلوشوقیئکكنیمجوانیدناکرتیدرابنیدنینکیکپوکنیدقلخ

نوکیکياامركمييدراببولوزوبیسیلختيكبزوایدلیکجنروابتياق

-ینناطلسسرایلیایسابیئوکیجنألجواامرکیبیلشروابيزاقروا

هغقافلقارقناغروتلواادنيوبریسبیجاقناطلسشبحیدروتلوابوتوت

نیدنبرألازریمتغنمادنيساقيكنینییوسمبیاهلیباروتادنآیدراب

ناغروسلوادجترواناطلسشبحیئآیدریارابناكمتازریمدایناش

ادنيترویكاناتآیقتراببيريباكنايناشیبرأللیاناکشوتنیدتغنم

نیسرولیکاستشیابیتیدلکهغتروییلساسلوبناکامکاکفرطرهروتلوا

رولوبیکنانیمیبآیتخبناکیتیدایقتروبناطلسشبحكناسلوبلیا

قیلیشخبكنینموزوایدربابیرامییبیریبرالماعناپوکاکكيناشبیت

هغیتاقازریمكيناشادنيوسميبیتمیرونناکرایسببیتازوابيليق

رایدنیایناطلسشبحیتینتوتنیرترونویناملسدیاشیدرا

رایدنفسایدامیبایوقبيلآنینوتونیتآیرارکونیدرابييهغناخ

دنزرفجc*نیدسرابلیاشبحیدروتلواجاكروتلکینناطلسشبحناخ

رایدنفساكنوسنیدیآیکیاكنوسنیدناکروتلوایناطلسشبحیداملوب

یدوبواينوریبكبزوااجرابكنوسنیدنآیدرمقینابیانروغیواناخ

ءاروامیسیریبوقازقیسیریبوتغنمیسیسیبیدنولوبجواكبزوا

ومآكنوسنيديناغراباکفرطجواكنوسنيدلییجوایدتاکاکرہنلا

كيلويوانواوكيلویاشیبهنیرییناغيوقبیراباكركنيتكنینیسایرد

اليك
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زكسنیدحترواناغروتاداراخبیدليغيبكيلویاكلیمجواالکالک

اتكبزواكيلويواكنیمجوانیدنوتسواتاکبوچوکبيليغييكيلويوازوي

.كينكبزوالوابوتوانيديوسناخرایدنفساادناغروتابابهغفالوشوق

ناخادنلییزقسوتادیکیزولوانالیمیرحمخیراتیدرمقنیساجراب

دنینلیبینیببنوابلققیلواشدابلیبیلآنوایدربابولوب

كنوسنیدنومیدمیایذپاتتافوادنیشابكنینیلیییالیب(Rبیلوا

بحاصىلاعتهللاءاشناراباترکذادمیرالناتسادكنینریقفتاعقاوناغلوب

هغایندلکینناخیزاغلاوبانارودٔهفیلخونامز

كنینیرالدادجاوابایقتویرکذلبینفاكلیک

ناقشواتادتروتنوایقتكنیمیرجمخیراتاديتيالوخروایرالتآ

ینوکهبنشودادنیشیبنواكنینییآلوألاعیبرویجربدساویلمي

لییزولوانیدسالکهغایندزیزیمبیلاقعولطرباربنوریبباتفآ

(۳رغياارقینیسیراقوبكنینیسهرانمتساوخییوسومآیراکلیا

ریسبیرابهنیسهعلقدلوتبیقآباسيلوينيدرييلوارتریدییاقوت

تیعریدېولوبلوججتروانیدیسلوارودنالرياناغيوقهيركت

ومآزاییقلخهایسقیلشابناخبوروتلواالوبمهلوجخاروا

یننیکیابوروتلوابیکيانيکياادرالرییبسانمادنيساقيكنینییوس

كنیننیبناکلکهغایندزیبرودنارباررورابجترواكنوسنيدناغآ

ادناکیتقبایشوقراتکهغادوسهغسروایکیویبنواادنيراهبلوا

•روغیا(۳یلیقلوادنلب(ا-
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رالقسیسیسکیارولاقیارچواهغنآادلويیدنالریارابسرواقازقكانیم

راروسنيربخدنینجنروانیدرتیکناغالقسرورولواینیساكزواینت

ادنيرهشكنيبخمرواروتيآلوارودناکریاقیلناتسکرتیسیریبكنینآ

لوبكولنوكربیناغرونوانیقیداییهایسقوبیشکریبنیدیهایس

كنیمزوینیدنيلوبلوچرکالوچیفرطریبروروتتیاعراہنتادرهش

یلترویتابسامروکیراکلیانیدنآراروکاذناكرکاكرہشاسرابرکشل

یدليقیندمآشوخنوریبیعسناکلیکنیدنيليتونیدنیلوقهجآیک

كنیمبیلاقیچشابینیلناتسکرتبولوبهتفیرفهنیزوسكنینومسروا

ادناکدلوابیریک(*نیدنیسهزاوردازریمدنینخروابیلکیشک

امیبیبآباضقروروتبيليقهلاوحهزینبارچواهغباضقریبناغروت

قللفاغیتبیتینمراشکاکنسبيقوبینبیلاقلایخیلقكنینهایس

(بالاوق)زیماتآروروتلوایکكنیمنیدنامبیشخبینوکلواادتباغوب

نیدناکوانوكقرقنيذتاعقاووبیتبیرقیامیوقیکریبنيدسوروا

یدلوبرسیمتازغوباکزیبیتبتيآزیمانآزیمبیلکهغایندزینكنوس

ینیتعامجكنینیساناكنینومیقتویدلوبكرابمیمدقویلویكنینوم

رادروروتبویوقیزاغلاوباینتآبیترابمهیبسنلوارتریدراليزاغ

كنینآناخدمحمیجاحیساتآكنینآناخدمحمبرعیتآكنینزیماتآ

ر-ریس-----ره-

خيجشرومیتیساتآكنینآناخراکداییساتآكنینآناخكنمآیساثآ

یساتآكنینآدالوفیسانآكنینآهاشبرعیساتآكنیئآىلوتیجاحیسانآكنینآ

كنعم.نیدنساورد(*
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كنیئآاقوبیجوجیساتآكنبنآلقادابیسانآكنیئآناخرومیت(*كانیم

كنینآناخناتربیساتآكنینآرداہبیاربیساتآكنیئآناخزكمجیساتآ

ناخرقنسیابیساتآكنیئآناخهنموتیسانآنانیئآناخلوبقیسانآ

اقوبیساتآكنیئآناخناموتودیساتآكنیئآناخودیاقیسانآكنینآ

یدغوتنیدنوتاخیلتآاوقنالازيساتآناخركندوبیسانآكنیئآناخ

نیداتآیدلواادنكيلاتیکییسانآیدریایسورینكنینناخزودلوباوقنألا

كنینیساتآنیدبیسلوایتسواادنيلوقزودلويیسانآ|غولوایدلاقبوغوت

هجاوخیکیمیساتآكنینناخزودلويسمریاروهشمادنجیاقلخیتآ

كنینآناخوجامیلاقیساتآنانیئآناخشاترومیتیساتآكنیئآناخ

لوروبجوقیسانآكنینآناخنودنباکوبیساتآكنیئآیجواسمسیساتآ

نایقنجبیسانآكنیئآجایتیسانآنانیئآنكرمیکیساتآكنانآ

كنيننايقنوریبهنجهتربهنجهتربیساتآكنبنآلرمیوقیساتآكنیئآ

ناکتواادنيسارآكنینیسکياوبروروتلییكيلازویتروتیسارآ

چیهیداملوبرسیمقدلبقیعسپوکبیتىلالابیایرالنآكنینرالیشک

نوجواكنیئآیدلوبادقيلقوزربادنجیانوقهنکراقودامہاتادخیرات

نانیئآناخزکناتییاتآكنیئآناخلیایسانآدلیبآناقیروروتامیب

ناخیآیساتآكنینآناخزودلوبیساتآكنینآناخیلکیمیسانآ

ناخلوغمیساتآكنیئآناخارقیساتآكنیئآںاخزوغوایساتآكنیئآ

یوقاببیدیساتآكنیبآناخكویکیساتآكنینآناخهجتایلایساتآكنیئآ

- رومیتوکنم )



/ - ۲۹۶ -

كرتیسانآكنینآناخكنوتیساتآكنینآناخهجتلایایساتآكنیئآناخ

كلیسانآنانیئآمالسلاهیلعربمغيبحونیساتآكنیئآثفاییساتآكنیئآ

كنینآدربیساتآكنینآربمغیپسیردایساتآكنینآخنوتمیسانآكنیئآ

یساتآكنیئآشونایساتآكنیئآنانیقساتآكنیئآلیئالهمیسانآ

كنيلاتیآنیفرطزیمانایدمیاهللایلصمدآیساتآكنینآربمغیپشیش

كنیئآناطلسیزاغناجیساتآكنینآمیناخونابرهمیبآكنینزیمانا

یساتآكنینآناطلسیزاغناطلسیساتآكنیئآناطلسیزاغریشیساتآ

ناخراگداییسانآكنینآناطلسهکروبیساتآكنینآناخسرایلیا

هغشاییلآرولوشوقیساتآكنینزیمانانوریبزیماتآادناخراکدای

اتآادخروااچاغشابیلآنوااتیدتاكهناتمحرقحزیماناادنكمي

نانینجنروایقتیدلقیادخدکزیماتآكوسنیدنآقوداوبادنلوق

ریبیدريباکزیبینیمیرایوهغتاطلسشبح.زیماقآغولواینیمیراب

عازنادزیمارآنوریبزمیرالاقآیلتآاسرابلیاوشبحكنوسنادلیی

یتاكرالوأكودلبكهغیتاقزیمآتآهغقويخیاملاباروتنیدبیسوایدلوب

كنوسنيدناغررتیآیلآبیراباکتاکیداریاراهبلواراليدلبقماعنا

یتاعقاولواقودراباکیتسواسرابلیاوشبحبينالتآنوریبزیماتآ

ولوسیناخرایدنفسارالیدلوببوتناخكنینزین.زیمبتیاریسفت

هجاوغلبقيبتآجواریقفیدلوبشورواغولوارالپدریابيليقكنوایبریقف

نیدمنکیدلوبیکیلآادمیناقمدتیکكنوسنيدقلخهچرابموتشوروا

تآاليراتوکواجیکقرقلواقوتشوروأبتياقیدتميبالبوکواج



---- ۲۹o ----

اروایدلوبیشکریبادمیناقمتجاقیدلاقهاشالارآیقتیدلاس

الکبالوقتآیاملاقواجیدتاکاکفرطریبیسیسیاقرهكنینزمیرالیثک

یرالکنوسكنینمیکاکنیایدرواهغمیزغآنوریبقوایسیریبیدریابورويد

كنبلاقرییویلكنینایرد(یدلوب)ناقالوتیچلیامیزغآیدلوبهراپهراپ

اكيتكاكزواایامروکیلمیزوکكنیناواجموداوكروایبنیغلبيغولواریبیدریا

ميکيدلبقيقادنآبیریکهنینیاكنینناقچبیقابآكنینمیتآادتقولوشیادشوت

(نید)اغوغیقتیدروتاتآمودشوتبیرابقاریپمدقشیبتروتنیدتآ

شابیدلاقیزوابیریبینیتآاغنمیثکینادمیناقیدربیوروبیجاق

زبىلاغلاقسامرباوجتاباوبمودتآکمولکنوکودربرابهکنالغوا

بيرابهنیساقياوسمکروروتلوایسیشخبروراباكريبوبقاسراباكرییره

لوينيدريبجمهرایدنلبمدلبکهنيساقيوسبیتنیالبقنيجالعكنینكاقوا

ادییوقاسریامودروكبوشوتبیپاتلوبنيدرییرییمدوروبیراقويمدامپات

نیناكریایشکكنينازیبروروتهنیشییشکجواادنیبوتكنینرایدنلبریب

یدیئاتینمیبیریبكنیئآمیداميناتنیسیایاقجهميدلیکهغیتاقیقتميدلیب

یدلوبنوریبیشیازوایدامليقتمذخچیهر9یداملیتیعفتچیهاما

مدریابيتنباشیبیمهطوفمادراقچیبموتواسمدشیبینمجنپومیقادص

یدريبىالوقتآبیترواامروابیلیکوجیئآشیبنیدنیتسواكنینرای

نيدرايواجیدريبیورويبوشوتاغوسیدریابولوبجاغنألاییسیچوالوا

یئتواسیدريبىالوقتآیلمزوغلابنیدنیتسواكنینرایقوبلوباسیتنیاشوت

بیزیقادئاقباجمودشوتاغوسنوریبمیاپورسبیلاسهنیشاقكنینرکیا

4



--- ۲۹۹ ----

نالريبكاكمیازویقويادیچیقادمولوقیدلوبنالريبكامجیاوستآناکلک

بادلاییدریاقوبمیناغادلابتآیربنيدناغقوتنیدمانامدلاسهغوسیتآ

یلاعتیادخروروتاتآزونهیشکیئآمداراقاکمنیکبیریبیوروی

ناقالوتیچنیاكنینمزاغآنیداربیغنوروبیدامکیتیبیریبیدالقس

میقابآرهكنوسسیدناکراکوسهنیجیاكنینكيتایدريالوتانينمیالثات

هنیرییاترواكنینوسیدلوبوسمیاپورساچرابیدلوبنمتابنوا

میبیدتابیریینزوایدنوروکینروبنوریبیتالوقكنینمتآادنكيی.

ءادناقجاقنیدواجناجترهیداریارويآلوایدریارابیئکیراق

كنینتآبیراکتوانیدناقشویقیزکمیقابآریبزكاسادلابتآنوریبیاپورس

كنوروتكيتزکنوزواكنویوقادکنازواینزکیقابآریبكلنویوقهنیقوریوق

كينتآناریازكاوقربدیابهیشاقنکنایناریاناریاركاوقرب

یلیابورسیلتواساتآزکناسامليققادنومكنوتوتبیتراتبيراتوکینیوالج

دالوایکلوشادنغوتاراببتابتآبیتسابليانجبیسآاینیک

نیدوساجاکیشوتاتكنینتآمدليققادنوشیدلاقالاکهغمداییزوس

جوالوامدقچنامانیدوسیدريبیوروییادناغتآقوایقتیتفجیراقوي

نیدنمیشکنوانیدزمیرلرکونمدلیکاکتاکادنوكىکیایدلبکهغمیتاقیئک

نيدناغاوشوقنالريبرالوارودناکریارالناغروتبیتیدلواینمبلكیراکلیا

یلقمامابیراباددنقرمسكودتاکرہنلاءاروامبيلآقوزآوتآكنوس

كنيدلیکشوخوكنيدلیکیشخبیدليقتمرحوتزعمودروکیئاناخ

رایدنفسایدريبلکتوکبیتلیکامیبمغنسروراببتياقاکنوتروبنستیکی
•،اخ---

اما



-- ۲۹۷ ----

شبحنانوسنیدبآیئآمینبادليككانیمیدرابشابلزقبجاقناخ

رایدنفسایدلبکهغمیتاقكنینمبجاقیامليباروتادنیتاقكنینسراپلیاو

رایدنفسالوایدریایضامسابعهاشیهاشدابكنینشابلزقادنغرابناخ

رابیییکهنينامکرتناخلاوبارامیبیئکاکناروارابیاسننوردهغناخ

اكریبیدالیکنوردناخرایدنفسایدتازوابيریبتصخربیت

نیدناخیلقمامابیتیلالبقبلطاكریبینتروبنوسلکیدرابیيیشک

بيلآیکنوترویتيريبكموکموزواكودالتتصخرترکجوایکی

رایدنفسایداميوقیلاغرابهغیتاقناخرایادنفسایقتیدیتانمروریب

زیمیرلرکونكنینزینویرکونزواویرارکونلنینیسانآادجنارواناخ

نالفكنینیآنالفیدریامدرألرکونكنینمیکاربوكاّمایشزوسنوریب

جواادنلتاقداینیزوایدوروببينالتآیقتیدایقهدعوبتیئوک

ادتقولوایدلوشوقیئکزوینیدنينامکرتناخلاوبایدریارابیبیلکزوی

كنیئآیداریابولوبلوچابوروقیبوسخروایدريادقولخسرایلیا

ادنبلكنینییوسومآییوربیوركنینیسهعلقكوتشبحنوجوا

,"بيچادنتقوركببیلیکیدمیابوروتلوابيزاقرواوبيليقبیج

رودناکریاقويادنيوباشبحیتسسابینیویاكنینشبحبيليکادنچکیا

كنینرالاتاعقاووبادنیلاتسادكنینناخرایدنفسایدلوتروقبيجاقبیتشیا

بیلیکبتياقبیرابقالشقنمبوروتساببوشوروازیمبتیآیبساجراب

زیبیدلوتروقبيجاقشبحیدروتلوابوتوتینسرابلیایدلآیتروی

رایدنفسایدرابیئکكنوسنیدنآقودروتلیبیکياادنلتاقناخیلقماما

38



---- ۲۹۸ ----

یدريبفتصخربتكنيرابناخیلقمامابیتیدلآینتروبناخ

رالودراتوکناخینناخرایدنفساكودلبکاکحتروانوریبدّمحمفيرش

نيرشینریزویدريبكریبیمالساروایدنآلوایتاکوبسارازهوقولخ

نازیمیلییزقنوتوجوازوتوایقتكنممخيراتادتاعقاووبیدريماکدمحم

نیدنیشایریبامرکییلتینناخیزاغلاوبایدرباادنجرب

امرکابزابفاكتوانیدنیشاباچهنیشایجواامرکیپات

كنوسنيدناغآ(نیلکیا)زوکیلییناقيسلیبرولیکكودریاادزمیشاب

فيرشراليدروکبسانمیلکیلكامروکبیرابیٹناخرایدنفساقلخاجراب

جوایندّمحمفیرشهعجريبادناغلوبرونالتآبولوشوقنوریبناطلسدمحم

مدتیآیقتمدرقاچینمیشکیشخبیکیاكنینموزوانوریبیسیشکیتخي

رایدنفساراليدروكبسانمیقامرابیرالاجرابزسابآیکرزیسزیمارابیدمیا

رالزیسمدنيآنمرالبدمتقوبمدروسبیتومرابزكميكنوقروقچیهنیدناخ

راليدجیاتنآنياتيآنيناکلکاکمولکلوكنمهغقیلسامتيآاکیشکنانیلبقطرش

ناكلیکنیدرمقیدلوبلییریبیلاغلآترویناخرایدنفسامدتيآنم

هتبلاروروتبالقسیامريبتصخرنوچوایلنیرالیشخبكنينرالنامکرت

رارقیسکبزواكنوسنيدناغرابزیبرابیسهدعوریبناغلبقهغرالنآ

زیبهغیتاقناخرایدنفسامدیآاسریاراليدروسبیتروروتیبیجالع

یقامرابرکایلاغامرابسامایباریقينكبزواناغروتادقويخقاسامراب

كنینناخرایدنفساناکرتوكبزواادناكميينيقيهغقويخزکناسناشخوا

یلاریقادريبلوشینانامکرترالرولکیشراقاکزیبیساجرابكنینیرالركون

ایدنفسا
ےیل*2;



-- ۲۹۹ ----

ىلالقضرعبيلاسهطوقالزنيوبىلارابهيدلآداینناخرایدنفسا

كنیئآنمشدیراقنوریبكنینزیبمهوقلخلقعمکزیسرکفناکرت
*

قودليقینشباوبزیستصخرنيدزیسیقتقوقروقنيدزمیناجنوچوا

یزاغلاوبایلاروتلوایناخرایدنفسایدنیآنیدنيزويهیانکدّمحمفيرشادنآ

یموزوسكنینمیساجرابكينرالیشکناغرونواىلاراتوکناخینماقآ

نیدنیقلخروغیواراليدروكیشخبنیزوسكنیندّمحمفيرشراليدروکنامي

لوایدربامقيلاتآكنینمناكيتدتحملقیلغواكنینیجاحنابرق

هناخرایدنفسازکناسلوبكيدوقنبآرکاكنامتيآینزوسقادنومیدابآ

اكکامروکیناخرایدنفسایقتموداوبجالعیبكنوسنیدنومزیمروتیآ

بتياقنوکیجنوتروتقودروتادفويخنوکجواكنوسنیدناکروکكودلیک

یننامیانروغیوارودىقيلرابناخادتقوناغروتبالرکياتآبیتىلاتک

نيناغليباتبیرقجتنيدرییرهبیتاملوبمحازمولخاداكرأللیااکرواروتلوا

اگزواوزوینیدنامیانروغيوأادنچتئارہشیئوکلوشیدريباروتلوا

ايوقیلوغواباچاكکبزوااجرابیقتیدروتلواینیشکنوانيدكبزوا

تساوخاتنیدبسارازهنالریبیسهناہبكنیننامیانوروغیوایدریب

یکبزواناکتیای(ابوواقیپاجیناکبزواناغروتلوااجاغیسدرانم

ویراقكنیننامیانوروغیوایدلآنیلامكنین(۳ناكامتمییدروتلوا

اکحتروایندتحمفيرشیدروناوآاجهنيقيليآريسناغغوتیکیوتیکلاب

بیلاقبیلآیمبیتليكروتلوااسلوبنامیانروغیواادرییرهیدرایی

ناکادتبا(مرواق(
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نالریبیغایزوکبيليقنییعتینیشکاجيجريبادنلتاقكنینیزواهکی

یزاغلاوباروروروتبیلاقشکمکابورونوایکبزوادنینخاروایدالقس

بیریبرارقهغنوشرخآبیتزیمرولآهغزیمولوقكاستباكوجیایبناطلس

یکشوتقفاومهغريدقتدیاشلالقريدتريسالوبرکلمنوریبروزرالات

ینیرالیثکیشخبكنیننامکرتناغراببولوشوقنوریبدّمحمفيرشبیت

رکاكوتچوکهغاراخببالشاتتروبزوااجرابرالاتبتيآبالراج

دمحمنالريبناطلسیزاغلاوبااسيتنوسامتیکناخرایدنفساینزيب

اجرابكیبوبلآینیتمكنینیساقآناطلسنوسرامیییکنیسح

اسریاقويىلاروتاسچلیاتنآبیتقويقيلنامیابيلآینیلاتمكنیننامكرت

تروتیدلآكنینلیارألیتبوجوکبیتكودتیکبیلآیندمحمفيرش

ینیسیشکینختيريببينانیاردنامکرتكنوسنیدناکچوکیکیایکنوسبوجوک

مدرپابوروتلوابوقواینيزامننیشیپیتابوروتپاچهغناخرایدنفسا

یرکتیآداینناکرتناكکلواراليدبتیدلکیدربیرکتنیدحتروا

یدرباقاقروفتیاهنیباّمایسیمکیشخبریبكنیننامكرتیدریایدرب----

ینناکرتویناخیدلوبببساکیلجاناكامنيبكنینمیقیلقاقروقكنیئآ

مکحبيتنوسرابكيبنیسحدّمحمنوریبیزاغلاوبانامزلوشیتروقروق

كينغوروأدقولوادلودلاكاکساروایقتكودرپیوروببينالتآیدلق

كوت(H.ادنبل)قادفرطهلبقكنینییوسومآنیدببسناغلوبلوچیسهعلق

نيرکبزواادهعلقكودریابوروتواادنآبیلاسهعلقادنيوربیوركنینیسهعلق

یدليکهغمیناقكنینمدتحمفيرشمودشوتاکمویابیرابنسقوبیشکجاه
لرامگ-
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اكریبنالريبدّمحمفيرشیادشوتادنبویاكنینتراسریبكيبنیسحدمحم

كيبیشکناسکسشيمتیبرالنامکرتناغرابنالريبكيبرالنامکرتناغراب

کنیاهجنآادنینوییرانكينوسییاجرابدنینكبزوایدلوبادنلتاق

كنيلزميركزوسناغروتاتیآوبیدلیکیلکروکینمیشکزوتوانیدنبرالیشکرارب

نيدناغوقواینتفخرامنروروتهعقاوناغلوبادنلسیاكنیننوكریبیساجراب

راليدلبقیایشاکیکتروببيلكهغیتاقكننمبيلغيبىرألاجرابكنوس

ىلارایییکاعقابتروتهکدوبیدابآیرالاجرابقیلشابناطلسدتحمفیرش

قیلشابكيبنیسحدّمحمنوسلوبرضاحادهزاوردیثکكنیمادناقثآكنات

شيقوبیلاپاچینامکرتناغرونلوایقادقویخیقتیلاریقیکنامکرتوب

ینامكرتوبمديآنمراليدبتزیمرولآراهبیلاتایباقینیسهعلقكنینقولخ

ادنیتسواقويخیساچرابكنیننامكرتهنیشیقراجاقبیتشیازیسساملیباریق

زیانبرکبوبازکناتببیرابنوخزیسساابنآمهیبآروروت

كيبنیسحدمحمراتيكرولآیزکيقاشوانالغوایقترولیکقاملقرولوب

ادهعلقكوکدّمحمفيرشىلارامییبالیسیناتسابیسرالنامکرتقیلشاب

دّمحمفيرشبوروچوکادناغاوب(زوکینیساچرابكنینكبزوانوسالشق

كيلویاكنیمو(۳نايليوزوبشیبرهیلاروتليكهغزیمارآكنینزیننوریب

كينتوحیلألاسلوارقهنیلوبیکياكنینقاملقنوسالشيقبيلاسبیجریب

زها
نوسليکهغمدلآنلنینمباغلیابیترتنیئآیلاتارکوااکیشکمیبادناغاوبیژ

كينقاملقهجکنوکانوتنمالکنیدرالوارقناغلاساغلوبنابنوتلآیقت

كيلا(۳زوب(ا
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راللوارقناغروتبولوبیادزودلويكودروکنیلواكنینیلوقغولوا

بالشاتادلوبینیسیکاراليدریابيریبتآجوااغنمیچاقاديروزوا

نوسرابیئکاکدّمحمفيرشنیانالتآنیدنومنمنامزلوشنوسيتنمالک

شیباسلوبزآادزیمجنایلاليغيبكرییامیبنوسنالتآنامزلوشمیلوا

ىلاروپهنیتسواقولخیقتیلارقیبآادرییلوارولوبنامكرتزوییلآ

هغقويخنوچواقاملآقیلشآینامكرتكنینقالشقنموناحلاوباادتقووب

تواادقويخراليزوقیوقراهبراتکهنیویاكيلویایساچرابیکبیلک

نوچواكامکیانیکیاتراسراتکهغموقینامکرتقويخراقجكنارساملوب

زوياسلوبپوکادنیتاقناخرایدنفساادنجیاقويخراتیکهنیدنکیلدنک

مدتىلاشوتهنیزغآكنابهزاوردبیرابلفاغرولقیکكيلاالوبزآ

كنینیرازواوكنینمینککیاپوکراليدامليقلوبقیموزوسداليم

رادربخنیدزمیناغلبقدصقكنینزیبكيبنیسحدّمحمرالددروتلیکهنیرالشاب

لیکكنینزیبیجاقبیقچنیدهزاوردادتقوناغالقواریبلیابولوب

لوانایبنیسحدمحمراليدلیکیتقوزامنزیمیقلخرکونناغلبقهدعوبیت

كيكغولوایدامليقهدیافجی*یدریابتيکلوبلزنمیکياادتقو

:ىلارایبیشکهغناخرایدنفسامدتيآنمراليدلبقشاکنکابوروتلوا

زيميقيلنامیكنینزیبرکآیدتاکادیچاقیقتیلقروقیزواكيبنیسحدمحم

بیراقچنیدنچیاكنینرهشینیشکقرقروتواتروبغولواریباساوب

بیقجنيدریییکقاسروتبیتکربیاهزاوردرکاكودریاومروریبايوق

ناقتنآنوکانوتروتانيااكزوسوبناخرایدنفسایلاکیتیداریاراتک

موزوس
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هغقاملاقراتکینوخكنینقاملقكنوتسنیدناغلوبراہبرودموزوس

فیرشیلاشوتهنیسهزاوردكنینقويخبيرابلفاغبولوبناغنالتآ

یئاقامنالتآرالایدامليقلوبقیبمزوسكنینمقلخاچرابقیلشابدمحم

یتورکنیدلبقشیاناميرالپدورويهنياتسواقويخبوروکبسانم

مودرابنيدانيرالنیکكنویسنوکیکیااتیآاتیآبیتزکنودروب

كوتشوتبیرابادریيناكيتكورپوکشاتادنیلكنینیقیراكناكمخ

اكزواكودامکيناغتراسكودروتلوابیباتنیقیرآجآكنیننامکرت

كيلویاریبنيدهاقناخیداریابوجوکهغقومخیساجرابكنینرالدناسک

نیدناغروتنوکقرقیدروتبولوبرازابادنوکرهیداریایاهجوک

یدنآیاربادشیبادنوتداینزیلبایناوتیقتیدلکنالقناوس

یدتیکهنیویاینامیارقیدلاقیسیلسومانكنینقلخیدريبیوروییقت

یکاموکنیدقالشقنموناخلاوباكنیننامکرتیدتشیا،ناکرتیئآ

نوریبكنينازیبادنیتسواكنینهمشچبیقچنیدقويخكنوسنیدنآیدلیک

كنینیواسيكنیئآیدلوبزوتامیبناغروتواسيكنینزیبیدشوروا

هدایپیلتآادناغلوبوزارتشوروایدلوبقیراینیبویلآیساقرآ

كنينقيرایلآیغوتكنینواجیچاقواجكودروکویبيتهللاهللا

یدراباروتلوااروتلوااچهنيساقرآكنینیغوتهدایبیدریاادنيساتروا

یدروكويهنیتآبیتنیاملاققوروقنیدامنوایدمیایچاقواجیقت

اكرییریبهنیساترواكنینقیرایيبواجاسریایقاب.بينمهنیئآبیلک

كنینزمبیدروتبارقمیشپتوسریبیبابوروتبولوببوتبیلغيي
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ناکتیکبیچاقیشولوامیبوبیلاقیشولواریبكنینواجقويزميربخ

. باتهغقامشورواانبیقتیداملیینامیارقالمینزیبیبآرودناكریا

كنينكيرچقودلاقابوروتزميکیانوریبدّمحمفيرشیوجاقیاملیباروتلیک

ریبیبرألقيرانانوسنیدنآیقتیدروتبارقنامکرتهچئوکیکیساجراب

یداملاقیکج"ادمیناقكنینمادتقولوشیدورويهتسهآبوتواریب

یشخباسکیراببوشوتنيدتآبیرابهغشوققلخوبمیدنيآنيدمولکلوک

ناجاسلوبراوقواجهجتاوقلابنوکنوکوباسامایققادنآرکایداریا

میدرقجتربادرییرهیقتمیدريبايوقیشامكنینتآیقتمدیتساملاق

ميدلکاکبیجبیتساملاقكنومختكناسسامرکرکامیکاکیچریکاکبیچ

یراکلیانیدنمیکزویشیبزویتروتیدتاکیامریکیشکقرقزوتوا

یدورویاراببیقچنیدبيجبيلآ(*ینیسيرابیراننیدشوقبیلیک

مودرودلآنیراکیاكنینرالنآمدزكریکاکبیچیناکلیکمدراتباقابوروأ

بيقيچنیدبيچهدایپیدلیکاكريبواجنوریبیکنوسكنینیکكنینزیب

یقتیدشوتبیلیکاکریییادسامتييقتلمنامکرتقوتشوروااچاكویکات

یلاشارایبيراببییکنوکیلجب)قوتشوروانوکیتلآیدلبقبیچ

یدجیاتنآناخرایدنفساویدريبتنآکزیب(Rبقودشاراببیت

تیکهنیفرطشوغوتنوکیقتجوکنیسقدنیآزیببیتنیامليققيلنامب

ایردیقتقودقچنیدبيچزیبیدنیکیقتیکچوکیلاتاکاکزميوبازیب

نيدناغلپاچكودتيکهغزمیویابوتوأنبدزوباتریاقدنوق۔ہیرابهنیساقاب

ینسیرب("

ناغلاق
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اقابییوقیساچرابكبزواناغروتلواادنفرطیکياكننایردناغلاق

دنینیاقشارايكنیئآیلاتیآیکناخرایدنفسایدنیایجوکیراساکحتروا

لوشكنوسنیدنقچیلاراقچنیدبيچیکبزوابیجیاتنآمکوبیلایخ

نوریبلايخوبیلألآبیرابنیدیلکیامروکييهنيوبایردتعاس

كبزوادلانوروتهغنامکرتیدقچهغزمیناییراقويكنینزیببوچوک

نامکرتیتبتيآناخرایدنفسابیتىلارابنیدینکكنوسنیدنقچ.

یتبیریبایوقیلوغواباچهنيتراسكنینهاقناخیمالسلاییزوس

بوشولوبیناجلوابہاچینهاقناخادنوکجوایتبیلاقیکزويادنیلاقناخ

نیدختسابینییوسومآناخرایدنفساكنوسنیدنآیتبيلغيياكريبریب

|بوچوکنیدزیمینکكنینزیبیبابوروينيدزمینیکكنينازیببوتوا

کلیاابوروکیبواجادنيلوكهجاوخیسیشکریبكنینلیاناكورویالاک

ریبادنیتسواكنینیریقكنینهبوتشیببوکروالیایتبيليقربخ

هزینیکیاباتفآبولوببیتراتناروکنیدهباراهنیزوبریبووسیزوب

موزواهدایپیغتییاکیایکبیلاسشوروابیلکادتقوناغچییوب

كنیمشیبناکرتیدریایئکكيلازوبتروتكبزوامدانسابیراب

یشکزوییدلوایشکامرکیینیدکبزواینشوروااچانيسارآزامنیکسایئک

یاربیشکزوییکییدلواینکناسکسشیمتينيدنامكرتیدلوبیلارب

رایدنفسازابلوایدتاکهنیویابتياقالکناتیدتاییسدیپلوایدلوب

منرواقودلوبادجترواریقفنوریبدّمحمفيرشوادقويخناخ

ںیداترویقلخلیایرکذكنینلفاغلزوبكنینیکبزوا
89
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یزودلوبقارتلابیدامتیآزوساکازوانيدكامیتیلاتاکیدراتوکییاکدوک

ریبیدنيکهغناتسکرتوهغاراخبیقتیدلوببوتبوتكنوسنيدناغغوت

جوایکیهجنوليکبیلآینآارودوقمدرابییینکنیدینکكزينناكک

یدريبزوسهغنامیارققلخیشخبناغروتادمیناقكنینمیدتاکیکلوب

قودرابنیدکینیکزیبروکاتیکنیسابوروتیبساملوب(Rتروی)ترویوب

بوتجواهدنیلّواكنینبرقعویرخآكنیننازیمایکایکزآزآبیت

ترکریبهغتغنمیایریبوهغقازقیسیریبوهغاراخبیسیریمیقتیداوب

ادناتسکرتمدتاکهغقازقنمویدتاکهغاراخبدّمحمفيرشیدريبیوروی

نوسرتیناخكزينقازقادتقولوامدروتایآجواادنیلاقناخمیشیا

یدراباروکناخمیشیایدلبکهغناتسکرتلوااددنکشاتیدریاناخ

بتياقبيلقشنروکهغناخنوسرتبیرابیزوایدیوقادکیشیایلم

یدنيآبورودلبقشنروکبیراببيلآبوتوتنيدمولوقكنینمبيليك

وببیلیکاکزیبناجتچمهروروتیزاغلاوبایلغواناخراکدابدوب

روروتپوکناغرابنیدزیبیدرباقوي،یناغلوبقانوقینکنیدتعامج

یشخبناخنوسرتیدیتیشخبیناغلوبادزكایتمذخكنینزیاسوب

یدتاکبیلآدنکشاتاكريبنوریبیزواینمبيتنوسلوبقادنآنیساتیآ

كنوسنيدلیییکیامودروتلیبیکياادنيتاقناخنوسرتاددنکشات

زبسمدتیآهغناخمشیایدربقیبانغتقیدروتلوایناخنوسرتناخمیشیا

قادنومزکنیشیاكنینزیسمدریابيلبکبیتنکیمیاكيتهدیافنیدناخیکیا

ینخيمدیتنیاتکهغیناقناخیلقمامااسلوبتصخریدمیایدلوب

نیساتیا
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هغاراخبكنینممدروکیبناخیلقمامابیلکیدبتليققادنآنیساتیآ

تابنوسلیکناطلسیزاغلاوبایدرامیبیشکنامكرتبیتشیایمیناکلک

یدریاینمشدكنینیلقماما)ناخنوسرتپیتنوسامورویادتروی

موزویاکكًامورويادنیتاقكنینناخیلقماما(R.كنوسنیدناکلوالوا

بورويادنیتاقناخنوسرتترکیکیاناخیلقمامایقتویداملوب

ادترویوبنممدتيآهنیقلخكبزوایدلبقراهظانوریبهیانکیمیناکلک

یقوااسریامدیترازساتیآیکرزیسسلوبناجترهنميامليب(Rباروت)

كنولکوکكنینساساوبناجترهرابهنیجیاناکرتروروتبولوبقادنآ

اليقرابتعااكدّمحمفيرشاّمایکقويزمیناکناکیترولوباکروانیدریب

یکانبنیدنامكرتادتقولوشیادیمادنامکرتابویدیمادزیبیکدوکزمیاهلیب

یامليقرابتعااکزیببیتیداروتلکینیزاغلاوبانامکرتناخرایدنفسایدالیک

دقویخكنینناخیزاغلاوبأبیتیدراببسارازهبجاق

شیبنمكنوسنیدنآیرکذكنینیناکیکهنیچ:انامکرت

داوسنیدیآیسیانیدنمدتحمفیرشمدلکقولخنوریبیکیئآ

یقتیدلوبریبیسکیالوایدليکهغیتاقناخرایدنفساادبسارازه

نیدیآیلآراليدليقغلعمدلیکبلاغنمرألیدشوروانالریبكنينم

نیقبهغهزاوردباغلیایپکیامدریابوروتلوالفاغدقويخكنوس

هغناخرایدنفسایناميارقكنيننامکرتناغروتلوایراقشاتیدسشوت

یدلوبیکزوبیلآادمیناقكنینمیدلوبیثکكنیمشیبلوایدليغيي

لامبباجلیامدرابییلوغواترویهغبسارازهیشکامرکیبنوکریب
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رایدنفسابیلیکیراکلیانیدلوغواتروییساکیالامادناغروتالبکبيلآ

ینالوغواترويبورودنالتآیندّمحمفیرشیتابیلاقربخهغناخ

یکاکزیبنیدلوغواتروببیتلآنوربنيدساملوشوقهغيزاغلاوبا

نيديناغنالتآكنيندّمحمفيرشكنینزینبیتكنیتاليشراقیئکیدلک

غابنابلکكنینقويخكودرامیبیئکزویاغلوغواترويقوبزمیربخجيمج

لوشیمبارچواهغلوغواترویدّمحمفيرشادیفرطهلبقكنینیدنک

رایدنفسادّمحمفیرشیتبتيمهیکزويناكرابيیكنینزیبادتقو

نوجوكموکیدلکیشکمهاكرمبنوچاكاموکیتبیرامیییشکهغناخ

كنینیسکیاادتقولوشیمبوروییراسقويخاشوروایشکكنینزیب

شورواغولواادرابلوشیقتیدشیییساجرابنانینیکدوکناغلوبمه

رایدنفسایچاقواجادتقولوشیدلوبشوروامیشیپتیاریبیادشوت

الوبزاردورودقاستیآنيساجرابپوکزوسقودوقهچنوكلکهغناخ

یشخبكنينكبزوایلوبازاويیکیاادتقولوشقوتشاراییقتوروروت

یبآیدرابلارانالریبیاتسواتاکبوجوکنیداراخبیرالیشک

بالراچینریقفنالريبدّمحمفيرشناخرایدنفسايلنوسنیدناکتشیا

زبرابهنجیاكبزوأبجاقهجیکوبنیسیدلقمكحامدتحمفیرش

كنیننامکرتحابصیدتاکبیجاقدّمحمفيرشیدیتیلالوبناكامليب

كنینزکناكوارالروروتابوروسبيرابهغیتاقناخرایدنفسایرالیشخب

وبناملیبیتبیجیاتنآناخرایدنفسابیتزبسومرولیبنیناکیک

هنیزوسوبكنینناخنامکرتاجراببیتروروتیشیاكنینیزاغلاوبا

راليدنانیا
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كنیننامکرتبیرایعیینکناخرایدنفسارعتاترباینوکریبكنیئآراليدنانیا

یکبزوانیداراخبیزاغلاوبابيلآبیرقاچریبريبنيرالياتکینخس

كنینومیدرابیبیندّمحمفيرشنیدنومیدنروتلکاغلارابيرابیییک

مدریابيتايبالقوأقويمربخنیدنومكنینمیتبیتیلالدقنیتحملاعم

هنیشاقكنینیزوانيساجرابكنیننامکرتناغلوبادرهشهيموقتآكناتنم

یشکریبیتبيليقنییعتیشکادهزاوردبیزکرکهنیچلیاكنینكرا

كناتقوییکاقترآنیدیئآشیبادمیناقكنینمبیتیامراقچنیدکرا

امرکینیدنيرالیشکیلرابتعاكنبنیزوایدرودتوتینمكنوسنیدناقتآ

بتلیایلمراليکلوابیتریببتاياهغشابلزقیدروشباتیماکیشک

رالکیبكنینناسارخبتلبالوایادتباقابوروشباتهنیمکاحدرویبآ

یضامسابعهاشادتقولوایدنکبيلآقارعلوایدروشباتهنیسیکاب

بيرابادندمهیداریابولوبهاشداپیلییلوشیفصهاشیسوریبنبولوا

كنیمنواادلییرهامیکامییدريبىلوحریبیدرابيبناهفصامودروک

كنینناخیزاغلاوبأیدلبقنيعتیکبیتنوسامجاقیدرببهکت

ناغلوبهچناوغلوبناخاتبیچاقنیدقارع

لیینوأادنيرهشناهفصاادقارعیرکذكنینرالتاعقاو

مبدتيآهغرالنآیدریارابمیشکجواادمشاقادناغلوبلیینوامودروت

نوچواكاميراليدبتیلالققادنآكبيليققيلهارمهرازيسنماچاقیدمیا

ناغروتیالقسینینیتاربكنینهکنتكنیمنیدنآیدربارابتاربکریب

كدادربیبنوچواكنوزوایتلکبیلآبیراکبزیتینوممدرپبهقشابلزق
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(*هغتاربلوایکكنينساساملکنیسیاكریباسلکدایزهکنترکالآبیتاس

بوروتلکرییرییمودلآتآزکسنیدیرازابتآبوبوقنوریبرحمیدتیک

مدألرکيانیساچرابكنوسنیدناقتابلیامودروتشايادرالویاسامروکیئکاديلوح

•مدلبقكیبیبآیداریارابیئکناغروتالیبیکرتویسرافادزمیجیا

راکتمدخمهتیکیيامیبیقتومدلبقیجناوخراتسدیناتیکیریب

نیدنآمیدکییاپورسساساسناغروتاقابتآموزوامداسيادنيتروص

یراقشاتمیبمیبیارالنآیقتقودلآیازيميلاقسكنینزمیریبریبكنوس

لواردارفاق،هراقنادناغلوبهجنکمرایادررهشغولواقودراقچ

مدرایسبیورویبنالتآراليدبوقجاغآهغهراقنادهناخهراقنادتقو

ادیاجآنیلفقكنینهزاوردابیلاقرتلشرتلشادناكلیکنیقیاغدزاورد

متآجوااداناکلکماطسبمدتاکبیقچیدتراتاکفرطیکيایاهزاورد

كنینماطسبادنمتسوالويیدریایاقونیشیپچکیداموروباديديوت

ناغروتايوقكولوایشکجواادناتسروکمدلبکهنیدنکناکیتشیوب

زیمارابدهشمیدزیایکریقفیدبتنمدیسمودروسبیتنیسمک

قیلزیمسزیمیتآجوامدريبهکنتنواهغیلوتبيتريببيلآميهغزیمیتآ

نممديتنمروشيلآنوریبتآليقربخهنیقلخدنکیداموروببيليق

هجوليزادنسهیاسكنینراویدمدلیکهنیکشیاكنينبویابولوشوقںالریبداتس

لوقادنیدلآكنینآتیکیيریبیدروناواادنآبوشوتزیمیکیبراليدلاس

ناغيوتجوانمیدروتبوتوتیترالاتاتیکلابریبیدروتابوروتاشواق

رسهغقارب)*

ینتا
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ادیدروتلکهپرادّیسمودلوبنالريبقامشیلآاغتآبيلآاغمولوقیتآ

قرقیدلیکیشکزوییکیاادنیچلیاكنینتعاسریبیدليقراجهغقلخ

ادناغلاقنآربمودشیلآیتآکیایداوبرازابراليدروليكتآكيلا

كنینماطسب)یدروتبیلیکیشکناغزوانیدشیمیییلاقسقآیلیوبنوزوا

غاتیبیریب(Rبهنيناغروتیرويناوراکیلویریبرولوبىلويیکنا

یرییكنینیزوایئآرواوشوقهغلويغولواادنوکیکياابوروینیدنمجنا

نیدنوممدروسنيدريممدریابیتشیابیتساملیبیشکاگروانیدنیقلخ

بیلکبیتكنیآاغنمیلوبیرغوتناغروترابکدنکناکیترنغم

(*نیدنیشیپیلغواقلخیایدريبارقجنیشکیراقیلاقسقآناغروت

هللدمحلازكایدامنانبااکموزوسكنینممديآترکجوایکيااكرألزیسیرب

كنینیسیشکكنیندنکوشكنينازیبیداوبتسارموزوسكنینمهتملاو

ینیلوبزغمیامتمکنالريبلويغولواسامليبنیلويزغمیریبادنوا

كنینهاشیکبزوایشکوبیلغواقلخیاروروتیاروسنوچواینیئکوب

روروتارابدنقرمسبيجاقبیقچنیددنبروروتنیدنيرالنوقتوت

اغنوممیکرهرولیکیسیچنوغوقكنینهاشنیدننکكنینومحابصنوکوش

هغماطسببوتوتینوماسلیکنیدرکلوقزیسرولوبراکهانکزکناستاساتآبوتوت

یساچرابیدیتكنامريبتآاغنوماساملکرکآكنيراببيلآهنیدلآمکاح

ینیسیسرافقارعمهنمقويیشکرولیبیکرتچمهروديألزوسكيجات

ینناتهبونايدهزوییربںیدتقونیشیپریپقفانمیامدتيآنمنماتیا

نیدیشیپ(*



| -- ۳۱۲ -

بیتیاغلوبرايوقینیسمدروتابوروألفاغتنمكنيدتیآنوریبنامک

قودنیآیراکلیانیدنومكنيداملبقمکكنيدلبقهدايزنیاسناغروتنیس

تیکیریب(اديدلآبوتروتلوااديتسوانیلاقبیلاقكیبینمرکونریب

یسینعمكنینمناغروتیاروسیایلوبزغمبیتیدروتبوروتاشواقلوق

یقتیدابقیناراهدنقیاتغجیدرابیئکهغهاشنیدناسارخميكلوا

ادینشوروانوریبیرکشلناسارخوقارعاديتسواتسبٔهعلقبیلکبوتوا

یساچرابنوساملاقینکنیدنيجارقونیدلقیدليقمکحهاشبیتیاتساب

سكرجنایبیلقدمحم(ینیلکناغرونوالوابيتنوسرابهغولراکددم

ناغوتنمماتآنمنيدنسهلحمهنسحیناهفصانمرودیشابزویرترید

نيدلییجوا(۳روروتبیراقآیچاساّمارابمانارودبولواادتقو.

مهنمادناغلوبراتکهغناسارخكيبنمراوناکكیبیلقدّمحمیارب

بلاطریبكنوسنیدنكلولكناتآمولغوایدنیآماناادنآمودلوبراتیک

كنیئآهشیمهبیتیاغلبقریخیاعداغنساتمودنوقوالوغوایملع

یلتآزغمكنینماطسبمدرياراوبنیراکبیکتنینوتوبیریبنيقوزآ

بتياقبيليقلیصحتملعادناهفصالیباهرکیبیدریاريدنمنیدنیدنک.

جوایدریارورابهغمانایطخادلییرهلوانمرولیبمهموزوایدتاک

كوجتسجنیسیدنیآماناروروتیامرابیربخطخجيمهیربنیدلیی

كریترابکیویاكنیئآروروتمولغواكدنسمهالملواكناسلوبمولغوا

یقواهحتافنوچواكنینماسلوبناكلوالیکبيلآنيربخونیطخاسلوب

روتبیرقاما(مسیشک(۳اسلا)----------------

ركلا
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یلقدتحمنوكانوتیدیتناملبقلعبیموتوساغنسكناسامليقینومرکا

نمروروتیاروسنوچواكنیئآراليديترابمدالیتتصخرنیدكيب

ییاجرابكنینتعامجناغروتجافاسآینزوسوبنمیایلویكنیازغم

نيدتآكنبنروایناكامرابییظخیربنیدلیییکساروداتیآتسار

یراقشاتنوریبقایترالنوکوبشوایدریابينسیرالقایآبیلیقیب

اتیآهشیمهرالرودیشکكربتموزیزعرالایدارکیراکجیابیقچ

مودنوقواانایناهفيعضهویب(*ىلإلوغواریبادناہفضارالرودناغروت

وطخ.هشیمهبیتیدلبقیامتمذخبویینمریکكنینملييامرکوی

ناغروتالبقنامکرالریدیلعهاشالمیرالآرالرودناغروتارابيیتاغوس

تسارمزوسوبكنینمیثکلواراليدلبقضارتعایرالاجرابهغلاققآ

نالریبیسهناهبكنينىلعهاشالمیدامروامدچمهكنوسنیدناکلک

یلقریبكنینیسهغورادكنیندنکمدروستغارفیشخبیلوبیرغوت

قبلاقسقاناکیتروداراببیجاقیمناغيوقادنجیادنکرودناکریاراب

بیتنیالآیتآریبیقتبیشیلآیتآیکیارودناکریاناكرامیبیئک

هنیزويىدتراتبوتوتیکریبنیدمهطوفبیلیکنیدمنکمدریابوروت

هنیزوییداریوسیدتراتیقتبیتینمشدكنینهاشیرغوایامدامقاب

ومنلیتساراسریاقوبانیسیالقلذهاغنم(ليقیرکمقاب

بیتنیالیبآنیدکینروبمدتیآیدیتروروتمهتساراسریامديتروروت

یلقدمحمیرالییاكنیناقآفسويسکرچناغروتلوالوانیسبوروت

لقیجرک(۳یلغواوب(ا
40
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هاشروروتسامرباناغلوبیدنزرفچمهاجهغقاجوبرودناکیتیشابزوي

اچهغقاجوبیدابآیسهفیعضبیرابهنیتسوایاتغجیدليقمکح

كاساليتدنزرفنیدیلاعتیادخزیبونیسبیرابهنيمدقمامااددهشم

ارابتتمیبیدمیاكنيدامليقنیسمدریابتيآترکتروتجواابمت

اقآیدیتنیارواشابهنیسهناتسآكنینمامارابالآیقتیمنیسروروت

بوتواهباتكیکساوتبوكنوریبلوبادتقولوایدلکنآنیرتمرح

كنینزیبهويتبوکناغروتلوامدناسروکنوریبمولوقیداریااراب

هباتکقيراسروروتیکكتينيرالمرحهباتكلیشابروروتیرالدويتكنیناقآ

اقآالزوسهتسهآرالروروتبيليکالآمهیبآرودرابیرالهصاخریب

یقتروراببيلآهغیتاقكنینیکاحماطسبیساستیشیارکآنوسامتیشیا

هبياطماغنسنمیدقاقیماقرآبیلیکروروتسیکینكنیتالقویکنونروب

موزواقبطريببيرابیقتیدتیارذعپوکیدلیکكنيرهقنمالبق

یلوبیرغوتR(بیشیلآیتآناغلاقكنوسنیدنآیدريببوروتلک

بیلکمدريبیورويبوشوتاغلويلوشمدریابيليببوروسیشخب

ادنیکاتیاموقمودارقنیدنہممیتقچنیدیدنکناکتنیہمنانینناسارخ

یدنوروکلوآريبادنچ=ئاكنینیدنکكنیننیهمیدنوروکلوآیکیا

ناغروتلواادنیکاتیاموقناغاسابادناسارخیقارغجكنینرالویایکادنجیادنک

یغادمیناقكنوسنيدناغیئاتینآناغاساینامکرتیقارغجكنینرالویا

قالشقنمابوناخلاوبالوآیکياناغروتلواادموقمودنيآكرالاتیکیب

آ

بیشیلهغنآجواینتاناغلوب(

ینامکرت
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بولوبتیعرهغشابلزقلوآریبناغروتلواادنجیادنکرودیناکرت

ىلارابهغاوآیکیالوشناميناتنیدنبویارودنيدرالنامکرتناغروتلوا

یدقچنالغواشایریبمودلکهنیدلآكنینلوآریب(R.مدريبیورویبیت

زیسیدبتزیمقابآلزقمودروسبيتناغروتواوبروروتقلخیک

مودروسبیتزکنیدلکادنومبولوبببساینزكنيدریاروروتلواقالشقنم

هدایپزمیناغلاقیدربآنیدزیمیشابوزیمیلامادیباجقاملقینزیبیدنیآ

ادنومیدلوبلییجوابيراتوکهغزیماقرآیزیمیرالنالغواشای

بوروتلوابیلاق(*قجالایربنیدناکلکزیمبیلبقویالییوبكودلك

یراسریاكنیننامکرتمودروسبیترابرالمیکومرابلیاادنیقیوبكوداریا

یدنوتنیتآكنینیکیئآشیبناغروتیناتموزواكنمنیقورواناکیت

یساکیاویاادتقولوایدريبقيلاسكنسرفیکیایقیلقاریاكنینیویا

لوامرطاخكنوسنیدنآیدبتقادنوشملوامودروسربخنیدنآیدنک

بوتوتیممیكسامربانيدرالنامکرتلوارالنامکرتوبمکیدلوبعجنيدفرط

یدیئاتكروسنیدنآمدتیآیمیناكریامکكنینموزوایاكریبهغشابلزق

راليدلکبیلغیییساچرابیدلبقربخاكرالالیاناغروتلوأادفارطایقت

ریبنالریبیزایكنوروتادنومشيقوبیدریایتقوزوکرالپدتیآیقت

زیمیریيكنینزیبكنوسنیدناغلوبراهبمودروتشیقیلاليفتحتعم

ادنيغاتناخلاوبابیتزیمابوروتلواادنچیاكنینیتیالوشابلزیقرات

بيرابهنوغاتناحلاوباراليديتكنارابادتآیداریابوروألوایقلخهکل

بوجهلا)۳مدیورهبیوےلاو:(ا
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A

مودرابقالشقنمبتکنیدنآمودروتادنجیاكنینیقلخهکتلیییکسا

مهلوابیلاقكسلویازوییلییبولوزوبینامکرتقالشقنمادتقولوا

یمیناکلیکكنینمیهاشداپكنینقاملقیداریابوروتبولوبعباتهغقاملق

بالقسلییریبادیدراببیلآیمبیرامیبینیرالیشکینخيبیتشیا

یزاغلاوبایدرابیيهنیجیاداینزييقلخزواناغروتلواادجناروا

یقتكلیمیرحمخیراتیرکذلبینیقیلاشداپكنینناخ

نیدیآیلآمودلکكّرملیاوزیمیترویادنلیینالیبیکساكيلا

رایدنفسایدباتتافوناخرایدنفساادنیلّواكنینیلیییقالییكنوس

اکركنيتكنینیوسومآدلانوسنیدلییریبنیدناکلواناخ

كيلایقتكنیمیریگخیراتیداریارالریدلاراینارییناغيوق

لیییکینیدنآراليدراتوکناخیریقفادنیلّواكنینیلیییوقادتراوت

فیرشزیاینبادلیکدیلواداینتوحوادقایآدنینیلییسرابنوروب

بیلاقلوغوایکیاانیدناخرایدنفسایداریابيباتتافوناطلسدّمحم

ناطلسفرشایآدنینیکیکناطلسناشوییآدنینیغولوایدریا

ناخیلقمامایساقآناخدّمحمردنیینیابولواناخیلقماماادتقولوا

ینیتیالوونیرالنالغواكنینزیماقآنیدنامکرتزیبیدریابولوبناخاکریب

فرشابوقواهبطخهنیتآكنینناخدمحمرادنیقتیدامریبكودالیت

- نیدنآقودپاچهبترمیکیایقويخبولوبوایزیبیدرابیییکناطلس

یدرابیيمکاحاکسارازه(Rبنالریبقويخ)(*ناخدّمحمردنكنوس

ناطلس(*

رابدنفسا
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بیراببلآبوروجوکنجوکونیزقونیلغواداینناخرایدنفسا

رایدنفساینیتالمعكنینبسارازهنالریبقویخیدتاروتلواادیشراق

لوشیرالكيبراغلیاناکلکكنینناخدّمحمردناسلوبناکریباکیکناخ

ریبیسیسیاقرهیساچرابكنینناکلکراغلیایدامریآنیدیشک

ینیسیسیاقجيمجیدریایشابكنینرالروقایویکاحكنینتیالو

یداریابیرایسبیامليقنییعتبیتلوبمکاحنسنيعمكيلوكلیب

یدروتادنیلوقنامکرتیلصاحویتالمعكنینتیالونیدببسلوا

نشیپنیدتاعقاووبقودپاجپوکبیلیکبینالتآنیدلارایقوبخزین

یلغواكنینیلغوایلتآناطلسورسخناخدّمحمردنكنوسنیدناکدواایآ

هنیلوصحموتالمعكنینقويخمهلوایدرابيبهغقويخیناکیتناطلسمساق

ناطلسمساقیدروتادنیلوقنامکرتكیدیقنوروبیدامليقلخدچمه

زامنبورویهجیاببنالتآنیدلاراریقفدلنوسنیدناکنیابیتیدنک

هنیدنکناکمتناکمدنکادنيزغآكنینیسهزاوردكنینقویخیتقو

|شاتكنيلبغییاکكوربوکشاتمدیآیقتمدراییلوغواپاچبیلک

كودریابوروتلکهمیکنیدلاراهنیبلاوسادهاقناخزکایاکیکیراننادکورپوک

یمادمیناقیدتاکلوغواپاچمدتیآبیتكنيليغيياكرییناغروتهمیک

ابونالغواشايزيسقادصناكميتآیدلاقیئکیضایزویبارق

یکزوییکینیدیشکقادنوشبویعمویراقساکتیررضهغولب

نوچواقامالقس(*یبیریبیرانیقادشوقویرالنآیسیقوترآیدلاق

ینیزیس(*
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هغقویخیدقجاوابنیدقولخكودریاارابنیدنینیکكنینلغواباج

واينبدنيفرطهلبقكودوروينيدنيفرطلامشكنينقيراغولواناکلک

یشراقهغوایبوتوانودقيراغولوایراکلیانيدسامتييواییدوروی

یسیمرکیبزوییشکزویجوازیمینامیویشخبكنینزیبقوداساببوروی

یکیایدشوتاكريبنالريبكنینمیکشيمتلآمودلوبهدایپموزوایلقادص

یمرکیپلواریایملقادصیمرکیيمدلبقواسايبوتینزیسقادصزوب

یرکییاقشابنیدرالومموديوقاديدلآكينوسایدالوایایلقادص

یئرالييغتمیدلوبادلوقكنواقيراغولواناکاتوایدریارابزیمیقتسم

باسبزینرالپدروترباربنوریبكنینزیببیرابرالنآقودلبقهدایپ

هدایپیداماسایكالوبكالوبیادزیبیدشتيبوابادتقولواقودلوب

یدلکبالاب(*یتانقزاقكالوبریبیدريباقرآهنکيلبوکیدامشوت

یلقایوقویلتواسزویزکسروییلییاّمارابكنیمیسارقیدروتیقت

یرجيقيجآاکازوانیدنیزوکیکیلزیتوقیلتوبوهغاوبودوهنیآراهچو

تیکیشیبلوارابیئکیلتواسشیبادزیبرابیسیشکقادنوشقوي

ریبكنینزیببیرقجنبیتامیاترداهبامیاتیپاچاکلواریاكنینزیب

نیدسامرابهنیرییبتياقلوایدتياقبیشمجناسنالريبتیکییکیا

بتياقلوایدرالیاقادیئآلوارباكنینزیبیپاچیئکشیبنوانوروب

لواریاكنینزیبنوروبنيدسامتییلوایباجیثکزویادناغرابهنیریی

بیتاکروامیدريانمیدلآكنینهدایپیدرکاکجیاهدایپیقتیجاق

ینابابراب(*

بویوق
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ادنمزکتیزوکریباسلوبادوایزکتیزوکریبهغرالددایپاکازوامیدریابویوق

بيلبکاروتكنوسنیدنآمدروتلواهجتوکلکاكريبمدقزوتواوایبیتنوسلوب

كنينازیبناقتایادنجلاقيراادتقولوشقودتوتهغقوایرالیشکناکلک

ینیواسيیساجیاریبویدالوقتآینوايناقباچاکزیبیساچپینریبیلقتنم

اجاق(Rبیاملآیاديج)هغابشقودتوتیدامليباشالارآوابناقباچاکزیب

یناریوبلوسویناریوبكلواكونوروبهتسهآهتسهآنیدنکیدريب

قيراینیغوتكودورويهدایپزیبرالپدلکهغمدلآكنینمیساجرابلواریا

واسایقودتوتهغقواهدایپینیلتآزیبیدتوتهغقتلمیلقتنمیکاداجیا

یدورويبولزوبكنوسنيدنوروبمدقنواریب،هنيیدالشاباتیربت

هجنوغلوبببجاقواباکامروشوتیشکابوروبنیدینیکقويیشکیلتآادزاب

روتوامنیکكودلکكوربوكشاتبينالتآنیدنآیقتقودروتباراق

كودلکاكرییناغروتهمکهنیبلاوسنیدنآقوينامألاریبادريبناکید

كنینیراللوقكرابمزواینتاعقاووبقرووباتیرالطخناكمتنجناخ

ریبوروروتبيلغيبنالریبیسایسوایساچرابكنیننامألارودیطخ

ادنیداییرالاقمللاقسقآویناخروروتلوابییبوروشپتیایسهچب

نیدنوکهچبريببوتوانادوسحابصقودتایادنیبلوسنوکلواقوب

وبناکمتنجناخیزاغلاوبامیکنوسلوبمولعمقودراباکویاكنوس

ادتقولواراليدلوبهتسخادنكمييهغقرولوشبيليقفينصتیکباتک

|هیماناكئابوقمامتانیباتكوبمکروروروتبیلاقتیصوهغيركلوغوا

دمحمهشوناروصنملاورفظملایبانيديسلوأكنبلقیعس



-- ۳۲. ----

وتعاضبیبٔهدنبیروفغموموحرمناخیزاغلاوبانباناخراهب

هجرکاراليدلبقمکحبیتروكتييهغمامتاینباتکوبهغتعاطتسایبٔهنیمک

وباسلوبمهغادنآمدریاسامریاراوازسوقیالاکلکشمرماوبهدنب

هغيمامتاكنینباتکوبقیالاکمیناكلیبنالریبیکحهاجیلاعهاشنهش

نوریبیرالكيبیقادنینابیناطلسمساقناخدتحمردنمودلبقهجوت

یقلخهجینریبقیلشابتیبوتبوقعییقتیدلآهغاراخببوروترقاچ

بیلکهنيناكمتنجناخكنوسنیدناکلیکلوایدراییهغمزراوخ

یدلاقبیقابیامليبالوبیوربورهغناختیبوتبوقعییدپاچیقويخ

ردنبولوبنامينالریبناخ(دمحم)ردنیرالكيبكنیناراخبهصقلا

كنینناخ(دّمحم)ردنوراليدرابییبالاوقنیداراخبیناخ(دتحم)

ادقويخكنینناخراليدلبقناخاداراخبیناخزيزعلادبعیلغواغولوا

تتجناخكنوسنیدنآراليدتکبیجاقبالشاتیقويخىقلخناغروت

قوقاتوادتروتكيلایقتكنیمیریگخیراتنالریبرکشلنیدلاراناکم

راليدلوباكياهغیترویاتآرالبدرکقويخبیلکبینالتآادنلّواكنینیلیی

كنینرالناغلاقنوسلکبتياقهسلوبنامکرتناتیربناغچاقادرییرهیقت

رداهبمالغنامکرتادتقولواراليدرودلبقیدانمبیتمودتواینیناق

یدربارابیرورادرسناکیتیکنواسورواویکیبنوادتحمنید

یتادنترآكنینبسارازهبیچاقبيلآنوریبیلیایویایناکرترالوب

ینیناغرودلبقیدانمكنینناخیسوساجكنینرالوبراليدریابوروتلواادموق

لواكنوسنیدنآروروتبیریبربخهغرالنامکرتلوابیراببتایشیا

|كنینرالنامکرت--
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ضرعیقتراليدروکیئاناخبیلکیسیلاقسقآیئآشیبكنینرالناکرت

قوبزمیرییرورابوقويزیمکیااکروانیدزیسكنینزمبمیکراليدلبق

ینرکدیهانکكنینقلخزیسمهزیبمکراليدنیآمهناكمتنجناخبیت

رازهزیبمکالوایقتوبیتیدلاقناغلاقویدرابناغرابكودترا

ینزيببیلیکنالريبزكميقلخمامتقیلشابراللاقسقازیمروروتاراباکبسا

كنوسنیدنوکهجيتنریبیقتراليديتكنيلآیازيميلاغرویسوماعناابوروک

ادنيراقشاتكنینیسهعلقكنینبسارازهرالبدراببسارازهبينالتآناخ

هغیراللاقسقآكنیننامکرتورالیدروتلوابوتوترداچادریینادیمریب

قتقویناریاهويتقلخزیسزیمروریبشآغولواالکناتزیبمکراليدنیآ

بتياقاکیرالویابیتیاغلوبشوخمهرالآراليديتكنيليكبيلآبیغیی

ناخاّماراليدالشاباليكهورکهورکارالنامکرتادناغلوبحابصراليدتيك

كنوسنيدناغلغیییشخبنامكرتمکراليدریابيليقشاکنکناکمتنج

•نيدناغلغييیشخبنامکرتبیتقیلایوقلوقادتقوراتراتشآهغنامکرت

ینامکرتكنیمیکیاكنیمادرییلواراليديوقلوقهغنامکرتكنوس

یيقاشوانالغوابیاجییویاكنیننامکرتبینالتآیقتراليدروتلوا

ناخراليدشوتقويخبتياقنوریبترصنوغوبیلاقریساوهیلوا

ناخاتیرکذلبینفاغرابنژطكنینناكمتنج

اکرییناکیتنژطبجوكپوکنیدقويخلّوانيدساملوبلخادهغقولخ

كنینیلییتیاناكمتنجناخراليدریابوروتلوابيليقبيجبيراب

یرلناکرتهراپربناغروتواادنژطبينالتآادنحربیدجرمقادنرخآ
41
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هغقومخنالريبترصنوغیبیلبقریساوهیلواینمقاشوانالغوابیباج

ادهمروبیمابلتينناكمتنجناخرالدلکبیاف

نیدنآویرکذكنینفاغریقیننامکرتپیوکبیراب

رالنامکرتناكلیکنیدلخلاوناغرابنیدقویخوناغجاقنیدنرطكنوس

ربخبیتروروتابوروتلواادنفارطاكنینرییناکیتهمروبیماببیراب

وبراليدراببينالتآاکيتسواكنینرالآیلییناقچبیقتراليدبات

اكريبناكمتیسقارقینیرالویابیتشیانیناكلیکكنینناخرالنامکرت

بولوبغیلتآكنالییرالزوابتیاشابیمهجاوخرهاقبیرامیب

نيغييهغقامشوروانالریبناخبيليقهعلقنیدشاتبيلغييادهمروبیماب

بیلیکنوریبرکشلمهناکمتنجناخادتقولواراليدروتبولوب

یلیا(Rبراليدشألیجنایا)اكيراليريبريباّماراليدشوتادنيوربوركنینرالآ

راليدشوروابیتراتفصنالویبناخردنامکرتمالآرخآیدامتبشیانالریب

بيلاسناروسبالهدایپبیقچنیدنچتئاكنینبیچناغلبقنيدشاتلوا

راليدشالارآهغواساببوتوامهنیدنآبیشالارآهغیغتمبیلکراليدروكوي

كنینناکمتتحناخادتقولوایدریابویوکیلمحكنینرالنامکرتاما

كنینرالناکرتبیتابیاتابیاتیبیجناریوبلوسنوریبیبیجناریوبدالوا

یدرباجاقکجبتياقناکرتناکلکبویوکیلاحوبیدلاساتآاكيتوأ

كنوسنیدنآراليدرونلوایامراقتوقینانامکرتریبنوروبنيدسامتيیاکیچاّما

بوروتلواینرالنامکرتبیریکاکینیچكنیننامکرتبیرابیرالرداہبكبزوا

ادنامزلوشمهناکمتنجناخرالپدلکهغیشاقناخبتياقبیریقو

بینالتآ--
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هغیلوآكنینرالنامکرتناكلواوببیرابیسقارقادقداصعيمعبينالتآ

ریساوهیلواینمقاشوانالغوأوینیلامكنینرالناکرتبیلبقلوادج
هللا------اهمهب-.

یرکذلبینلفاغشروانالریبیقاملقكنینناكم

یشیاطیجودكنلادلوکنیدنیغرواتوشوقكنینقاملقادنلیییغیس

لوایادتباقبيلآینهیلواناکریکهنیلوقبیاچینییالوتاکبیلکناکیت

هغادوسیساروتناکیتنایوبنیدنغورواتواغروتكنینقاملقادتقو

بالواقنيدينيككنینقاملقیقترالبدتازواهغیتروبینآیدربابیلیک

شوروابيتبيادنتقونیشیبادرییناکیتشابكوروكويادنوكشیبنوا

باتهغشورواقاملقیسانریا(R.بيتاي)ادريبلوشهحاسلواراليدلاس

شآبوشوتادرییلوشناکمتنجناخیدتیکبجاقیاملییاروتلیک

راليدواقنیدننکقاملقبیتراغوسیرالهویتر9تآبیج=ئاابوروشپ

یساملوتوقرمألآرخآیداملوبیجاقبالشاتنیسنویتوتآدنچره

بوروتبوقوبادرییروقوچسیببیلغیییساجرابكنوسنیدناکلیب

یراکلیانالریبیثکزآریبناخادتقولواراليدلاستآاليراتوک

بوشوتںیداتآرالپدلکبتيلفاغكنوسیابوجیابواقلخکزواو

رواتيکييناكلکیراکلیاجالعالرمألآرخآیداملوبتصرفبوليغيب

كنيتركوبىلاعتوكرابتیادخراليدشوروانیدنوتسواتآیامرالیاقزوب

ادريبلوشراليدسابیمقاملقیدريبترصنوعفهغیرالناغلبقلکوت
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لواراليدشوتبواقاچهغنتفخنیدکنوسیچاقیناغلاقراليدروشوتیقاملق

نیدنوکهجيننوریبترصنوتلودبتياقیحاصبيتايادرییلواهجک

امیبناكيتجاریابكنیننامكرتكنوسنیدنآراليدشوتکرهشكنوس

یدآلوشیدرباجاریابیتآكنینیغولواكنیئآروروترابیسهلیبق

لوایدریابولوبیغابیامليقتعاطاهغناکمتنجناخجاریاب

اکیتسوادنینآنوریبتلودناكمتنجناخیلییناقشواتنیدبیس

ادنيوبكنینوسناکیتناکروکكرتایویاكنینقلخلوااّمایدنالتآ

كنوسنیدنوکهچيدریبیداریارفسبجتیرفسوبكنبنناخیدریا

ادرییریبینمیویقوزآوینشوقناخبیتميدلکنیقیاکلیا

ادنومنمراباتادنومیلیابيلآقورآومیكيلنوكجوایقترالپدیوق

ادنجیاقلخراليدامیباباتینلیاراليدوروینوکزكسیتیببیتنمراپات

رهرکشلیقتوراليدامليباپاتتآریبهغبانربمکیدلوبقیلچآغادنآ

ادننايكنینناکمتنجناخرمألآرخآیدلاقبينولوببينولوبادریی

ارابنالریبیشکزویتروتوبیدلاقیشکزويتروتنیدیشکكنیمنوا

یجاقیقتیدارچوارکادوسهجینرابنیدنقلخهکتهکانادناغروت

یغیلتآكوروكويريباّماراليدروتلوابوتوتینسیکیاریبادرییلوش

كنینازریمناخادناغروتاراببولاوقنیدنترآكنینآیدلوتوقبېچاق

الکبتياقبيلآینآراليدلآیلوآلوایقترالیدلیکبارچوااکيوبا

هکتناغروتارابهغادوسنبدنلوآكنینجاریابراللوارقهاکانادناغروت

ىلوآكننجاربابمکیدنیآلواراليدلاكبيلآبیتوتینکیتشناوا

ادنوم
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لوشناکمتنجناخجاکایشیاینربخوببیتروروتابوروتلواادنوم

راليدتاکهغالواہجرالیکیقادنرالنايادناکتیبنیقیراليدورويهغفرط

زوتواوبناکمتنجناخهضقلایدلاقیکزوتواادنرالنايكنینناخ

یاملوبغادنومزکرهمکیدلوبشورواغادنآیدلاستآبیلیکنالریبیشک

نالریبقوتلمیجاربابیدآیلقریبكنینناکمتنجناخهاکانیدریا

یقتراليدلاستآاليراتوکتیکیزوتواوبكنوسنیدنآیدقيبيروا

-بيلآهغناخبيليقریساوهیلواینیقاشوانالغوابوروتلوایسرالنامکرت

كنوسنیدنوکهچ="ریبیقتیدريبرالماعنااكرالاتیکیبوبمهناخراليدلیک

ناكمتنجناخراليدشوتقولخبتياقنوریبترصنوغاب

كنینیرالناغآبیرابفیقلخیقیراسویلیارمی

نكيتجوفبيراب)ینیقلخیلبارميیلیینالییكنوسنبدنآیرکذ

رانيدبتياقبيليقریساوهیلوا(Rبیقلخلواراليدباچبیاتادريي

بتیییاملیبیقلخقيراسراکیبراليدشوتادنتسواكنینقودوقناکیت

نالریبیلامویقاشوانالغوامهیرالوبنالریبییانعكنینیرکتراليدلک

ینامكرتكنوسنیدنآراليدشوتقويخبتياقنوریبترصنیقتیدلآ

كنینآراليدلکنوریبهيلواپوکادناغرابرهراليدپاچبیرابپوک

قودلبقرصتخمنوچواكنینآروروتالوبقازوازوسقاسلبقنایبینیمامت

نيديغورواتواغروتكنینقاملقیلیی(*وایرکذلنینفافشروا

ون(*
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رازهبیلکبولوبشابیرالاروتناکیتلوغتوهتوجتاویشیاطنكرم

كنینقلخنیدنآبیرابرودسبہاچانیرالدنکهجتيريبكنینبسا

هغيركلوقنيدرالریبناغلتیآوببیراببیتشیمرباادناغورادیلام

رازهناخبتشیایربخوبادتقولواروروتبتياقبیلآیهیلواناکشوت

زيزعلادبع(R.یناقانیاراکدایبیتیاغلوبیدتاکهغاراخببیلکبسا

لوانوساملوبلفاغلغلبقربخبیرابمکراليدرابیییجنياهغناخ

نیدایردمیکیدلیکاکیکنوکادنغرابهخيشوتناغورادیجلئاناکرایی

روروتبیتکبتياققاملفهساریایدلآربخبوتوابیتنیالآربخبوتوا

نیدارآاجهغتقولوایدنیآیتاعقاووببیلکباغلیاجاكلیبنیناغياق جتسیب

رالاليببوروتلواكنوسنیدناکلیبیربخوبناخیدنوانوکنوا

یلاکتکقاملقمکراليدنیآراليدامتاشخواینقامواقرالكيبرالیشاکنکنالریب

نیزوسكنینیسیاقچمهناخسامربانکممكابتییاکنآیدلوبنوکنوا

نیدنوکهجیتنرییراليدوروبنيدينيككنینقاملقتینالتآیاملبقلوبق

ربخادراليدلآبتيبنيناغلاقبونولوبهرابریبادنغاتردریاكنوس

یرالوبروروترابادزكميدلآهنومرالپدتیآرالاقاملقناکشوتوہراليدروس

راليدلآهنينيسارابریبادنتقورعکهجيالوشرالبدوروییقتراليدرولوا

میمرالیبشاکنکكنوسنیدناکلیبنیساملوتوقیرالاروتكنینقاملقكنوسنیدنآ.

ریبزیماجرابمکراليدريبرارقرمألآ(رخآزيمياغلوتققاسليقشباهن

بولوتوقزمیلزارواراليدنولوبادراليديدرولآیامراقتوقیکریبقاسلوب
•س.-ة،-A,هس.•1*.م.رصاعم"*{;"<

بوتریبهبتوجتوابوتریبینیاطنكرمبیتزیمیاغلوتوتزميلاتلاكيأوأة.

لوغت وعدو|

*..․.و
ریمشک

لیمه.

| s

.As

"۔ےہ

يب

*

}



-- ۳۲۷ ----

یقتںاخیچاقیامقابهغیناغلاقوناغرآبولويبوتریبلوغتو

نوریبهباوجتواادريبناكيتطابرنیکسابوروبیایدزودنوکوهجک

تقاطهغشوروأقاملقرالبدورویباسییقتراليدتیینیدینیکكنینلوغت

زیبمکراليدلبقضرعبيرابيییثکبيلابقهغطابرنیکسیامليباروتلک

كودریابیلیکنیدزيميكلسامليبنیناكریایترویكنینناخیزاغلاوبا

زیمبیلیکہبیشاداادزیمیناغروتارابهغیتروبكنینناخزيزعلادبع

زیسرولیبزیسادزكاناسزوكریتوزیسرولیبزیسادزکناسروتلوازیسهاشداپیدمیا

قادصبيلاسهغيدلآنيركلامناغلآنیدحتروابیتلقراكانکمیبزیب

تنآبیلیقیيهغیرالقابآكنینناخبيليکبیسآهغیرالنویوبنیرالجنآو

كنینزیسواكريسهغقايوبنیدنوکوبمکراليدنیآبیلاقطرشوبیج=ئا

قیلنامیامیکرهنیدقلخاکازواونیدقاملقكنيلامليققیلنامبهغزكنوتروب

|كنيلاليقربخاسامتییزیموچوکكنیلاتیاعنماستيزيموجوکاسیتنیالبق

ناغلبققيلنامياكريبكنبرالاقآواتآكنینرالزیسراليدنیآناخراليدبت

بالشغبنیرالدانکبیتكنيدلبقنيدكيلاساملیدرازيسیداریاسامربا

بتياقنوریبترصنوغیبیتازواهغیترویبیریبراللاغرویسوماعنا

نیدبسارازهبیریبیقیلقانیاهغقانیاراکدایوراليدشوتقويخ

تنجناخیدريبلاغرویسوماعناپوکبوروتلکهغقويخ

یرکذكنینیرالناغرابهبترملواهغاراخبكنینناكم

شیعلییهجیبسیببیزوکریکهغیرالفرصتتحتینامكرتمامتهضقلا

نیدناخیلقناجیناخغابهکانمکراليدرباابوروئولبولوبادتغارفو
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یئممکشیمریاناغلبقدصقناخزيزعلادبعماقآمکیدلیکیچلیا

كنینمزیسروروتزیسماقآومالآكنینمیدیایاغلآیلخابیقتیاكروتلوا

یناراخببولوبوابنالریبكنبلآزيسركاقوبمیهانپوتشپاکازوانیدزیس

اّمابیتروروتلواهانکیبمهینمورولآمهیغاببيلکلوازکناسامہاچ

دّمحمفیرشیرالیلیاناغغوتكنینناخیزاغلاوباناخیلقناحبس

لوایدرياوايکهغناکمتنجناخیدریابيلآیلیزیقكنینناطلس

كنینناخهللادبعیقتویدریابيرابييبتیآیارازوسوبٔانيدبمس

ناخوبهمه(*هدازهاشداپکیایقتزوتوابیلآیمزراوخبيليکمه

سیساینیقاشوانالغوابوروتلوایدریایرالشاتنیرقكنینناکمتنج

یدریابوروتادیردفرشارطاخمهیتدشكنینیناكکبیلآبيليق

كنیناراخبیلیییوقیقتیدلوباکیتسواكنینآمهیزوسكنینیناخغاب

كنیمیقانیایلقكيبادناكميباكرييناكيتكيلدركوکراليدنالتآاکیتسوا

كنینالابجاويسیرالزوایقتراليدرابییاکيتسوالوکارقنالريبتیکلاب

كنیناراخباتیندنکقرقزوتوایقتویناجنویسبیرابراليدوروباکیتسوا

بتياقبيليقسیساوهیلوابيلآلامپوکراليدپاچاچاغیسهزاورد

یلوکارقمهقانیایلقكيبكنوسنیدنوکجوارالبدشوتكيلدركوک

ریبیدلوشوقهغناخبیلاقریساوهیلوابيلآلامپوکبہاچیشخب

قويخبيليکبتياقنالریبتلودناکمتمتجناخكنوسنیدنوکهچین

یرکذلنینیرالناغآینلوکارقكنینناخراليدشوت

"هتداب)*

نیدنا
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یلوکارقبیرابیقتراليدنالتآکیتسوالوکارقیلییلوشكنوسنیدنآ

ناخزیزعلادبعاّماراليدشوتاكرییناکیتشیدروکبتياقبہاچینخي

نيناغلپاجكنینلوکارقرالكيبیکادنجیاكنیناراخبویدریاادیشراق

نیدنمترآكنینناخادشیدروکابينالتآنالریبیکكنیمشیببیتشیا

شیبلوارالبدرییاجاقیاملییاشوروایقتراليدلوبیوربوربتیی

ینیمامتكنینیساکازوانیدنآیدلوتوقبجاقیکزوینیدیشکكانیم

هغیسهعلقكنینلوکارفبيليکبجاققلخهچبریبوراليدروتلوابیتوت

راليدشوبايهغیسهعلقلوکارقبیلیکبتياقمهناتساییکناخیدلابقبیریک

راليدريايوقتواکجیابلقجاراتینعلقوبرالدلآینعلقیات

غروابیلاقریساوهیلوایایقلخبيلقجاراتیاهعلقكنوسنیدنآ

وغاناكمتنجناخكنوسنیدنوکهجینریبرالبدلوبهجوتماکفرط.

یواجراهجراليدشوتهغقويخبيليکبتياقنوریبترصن

بينالتآیلیینیچبكنوسنیدنآیرکذلنینیرالناغراب

ناخراليدشوتهغقويخبتياقبیلبقریساوهیلوابیاجینیوجراهج

قوقتیرکذكينيرالناغرابیچایلتينناكمتنج

ینیچلاببيراببينالتآمیکیدریاادنجربلمحمقهدنلّواكنینیلیی

راليدتياقبيلآریساوهیلوابہاچاجکلوکارقیفرطوباجکمزرنات

بیلکكيلدركوکبینالتآنیداراخببیتشیاناخمساقوناخزيزعلادبع

بتياقیامليباليقتقاطهغرولوبیوربوربیلآربخنیدنوقجاق

42
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ینهعلقبیاجینخمیاهنیمرکیقتراليدرابکیتسواهنيمرکیلییلوش

بوتوانیدنسيربوككنینایردبیلبقریساوهیلوابیلبقجاراتبيلآ

ادنلکنوکكنینیکچیهبیترولیکواياكريبادالکناتادنوكوبرالایادشوت

قارایتخبنیدنراویازوامکراليدنایتغارفغادنآهعیالوایدریاقوب

ریغسوهويتوتآناکشوتهغیلوقبینالکویقلخرثکاادناغاوبرحماما

ادتقوناکریباتآكناتیقتوراليدتیکیراکلیابيلاسهغيدلآینیوقو

نوارکشلوباّماراليدتاکیراکلیانالریبیسهیلوابوچوکقلخپوک

كنیمشیبنواوبادنشاقكنینناخادناغلیابنوکیداریایشیکكنیمشیب

هغناخبیلکقیلاتآیدربمجاوخیداریاقوییشکزوییاغلاقنیدیشیک

ناخادنآبیتكارکقامنالتآكنوروتزیسبيتايلفاغبجتمیکیدتیآ

.اتآقیلماتادشیراباّماراليدبتادياقواريبادیاقوایقلخمامتقیلشاب

بيت(*R.یدلاقوبیشیکمیبنیدنشوقكنینروغیواایلواادناکتیبكریبناکیت

بيلاسقیلاسادریيناكيتقالوبهغتامارالیدنیآاکیشاکكيلكریابيلک.

بيشاغزایشکلواراليدلبقنامکقلخمامتقیلشابناخراليدریا

بيرابلوانوکجوانیدزیبیشیکلوااّمابیتیاغلوبیدرابهغقيلاس

نیدنآسشیمریاناكریبربخنیدبناغروتالیکقلخوبهغناخزيزعلادبع

هورکهورکنیدنفرطاراخبهاکانیدریاقويیربخچیمهكنینرالوب

ناکتکوباّماراليدنالتآناتسروشکناخبوروکیئآیدالشاباقيچواب

نیدنیدلآكنینقلخناکتکوباّماراليدريبیوروینیدنمترآكنینقلخ

یادنالتي(*

غولواریب
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بوروتبيليقيییاهلیباتوانیدقيرالوایرالدويتبیلکقیرآغولواریب

قیلقاجیسارقكنینیشکكنيمكيلاكنیمقرقنیدقارییرالیداریا

كنیمنیدنمترآكنینناخ.اداناکتییاکرییلوشرالیدریاهنوروک

ناخجاکروکیئآویدریادالوپونهآقرغمیکیدتییتیکیبقیلقاچ

یدشوتمهقلخیرادنینابكنینناخوراليدشوتنيدتآناکمتنج

یدریارابیشیکساتیبراتیبکزوبادنیلابكنینناخادتقولوااما

رالبدرابیيهغقلخوکدويتناغروتبيليقيییقلخهچناجریبناخ

نیسمیکراليدنیآراليدرابییاکویتمهینغوتویانراکونوچواكموک

بتیالايخواسابیسرالدويتلواوايليغروتاتراتاتراتینپانراک

یقیلاتآراکداب)كنوسنیدنآراليدبتنوسليقلايخلواریایرازیب

نیدنفرطوايینتیکییزوتوانیدرالتیکیییقادنيرالناي(R.بيليقاشاب

یاهدایپناغلاقیرالزوایقترالبدرابييهغيدلآكنینیکكنیمناکلک

تیکیزوتوأوبراليدروتیقترالیداسيرالواسيراطقراطقهنیرالدلآ

یئکكنیملواهکانیدلاستآاکیثیکكنیملوابیترايهللابيراب

زوتواوببتياقیشیکكنیملواكنوسنیدتعاسكدنایدريباچاق

هغواسيبیلکیدريباجاقمهیشیکزوتواوبویدلاساتآاکیشاک

رالوبهضقلایدلاساتآبتياقهنبیشیکزوتواوبنوروبنیدسامتعي

ناغروتهويتاّماراليدالواقبيلاسهغيدلآیایریبریب(*هبترمیتیب

زویشیبهغیشاقناخیدریارولیکكموکبالنوابالشیبنيدریی

هنيرو(*
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روبجوازوییکیامهرالخيلتآناكورويبیشرواویداریابيلغيبزوییلآ

راليديوقینقتلمبیلیکنالريبواسيغولواناخزيزعلادبعهاکانیدریاپولوب

مکنوسلوبمولعمویداملاباروکینیشکیشیکنیدینوتوتكنینآنیدیوربور

هنيمرکیرالاتآناخدمحمهشونایراللوغواكنینیزاغلاوبا

یدریایرالرفسلوارفسلوشرالبدریاادنيرالشایتروتنواادناغالتآ

ناخیدتیایواینیدزمیترآراکبمیدرپاهارمههدرفسلوشمههدنب

ناكکینناخدمحمهشوناناتسروشکنایژریشناكمتنج

یدربمجاوخكانوسنیدناکیکرالآراليدرامیببیتراتياقیرالیشک

لوااّمارالیدرابييمهیقانیایلقكيبوقیلاتآتلودوقیلاتآ

فارطاكنینناکمتنجناخبيليکبالروزوايكنوسنیدناکیکتعامج

چمهكنینقاملوتوتبجاقنیدنآمیکیدلبقهطاحاغادنآیایرالبناوجو

زویقیلقاچكنینزینوایمیدرابباسحرسهدنباّمایدریاقوییناکما

ریبهنییدلبقنوبزبیگیقلخوبوايرمألآرخآیداریارابهضح

شيمتلآنیدنيدلآناخیدربایادوغلآاراتوکیقلخوبوایاستواتعاس

زویکیاناخرداهبدمحمهشوناادتقولوایدلاستآتیکلاب

غادنآیقتراليدلاساتآنیدنفرطریبكنینواي(بیلک)نالریبتیکی

كنینناخزيزعلادبعمالآرخآردیدیتنسحاقلخاچرابمکراليدشوروا

رالیدريبیورويبيلآبیسابینآیدریایتیکنانیمشیاتلآیواسبغولوا

یدریارابهدایپناسکسشیمتييادنيدلآكنینناخیزاغلاوباادتقولوا

كنینناخزیزعلادبعبيلاسناروسبیتیدجاقوایمهرالددایپلوش

غولوا
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زویجوایقادلوسویقادکنوابوروکیبآراليدروکویهغيواسيغولوا

زوبجوازوییکیوبابوروکیبآویدروکویبيلاسناروسمههدایپ

-زيزعلادبعنالریبینامرفكنینیرکتیدلاستآنيدفرطریپمهغیلتآ

كنینناکمتنجناخیدريباجاقبيلوزوبیواسيكنینناخ

هغایردبتلایااروشوتابوروأاروشوتابوروأاکینیکواییدشوقیرالرداهب

یسجنریبویدلوابالشاتهغایردیفلخهجینریبدنناوابراليدقت

زيزعلادبعبتییرالرداهبهچبریبهضقلایدتاکبوتوانیدكوربوک

تنحمكانیمزویناخزيزعلادبعرالروروتبیجناسنالریبهزینیناخ

نیدایردبالشاتهغایردییازوابيچاقنیدنيلوقكنینرالوبنالریب

زیستیاهنوّدحبولوبرفظمناكمتنجناخیدنکبولتوقبيغج

بیرقاچیقلخهچرابیقترالایادشوتقويخبتياقنالریبریساوهیلوا

یدلوبكرابمىلویویتایآیدریایرفسلّواكنینزمیلغوامکراليدنیآ

ادنینوکشوروایقتوقودسابیناهاشداپغولواكتناخزيزعلادبع

رکشلبیریبغوتیقتراليدلبقیوتغولوابيليقرالنیسحتاکیرالشیاناغلبق

یزنادروكنینناكمتنجناخرالبدربیبسارازهبوشوق

ابينالتآیلییتیاكنوسنیدنآیرکذلتینیرالناغراب

هغقويخبتياقنالريبتیاغیہریساوتیاهنیبٔهیلوابیباچینیزنادرو

نیدنآیرکذكنینیرالناغرابیقكنوسهغاراخبراليدشوت

بہاچینیبناوجوفاوطاكنیناراخببیراببینالتآیلیبسرابكنوس

رالبدلبقجارات29تخاتنوکنوایقتراليدشوتهغيسهزاوردهاکزامن



---- ۳۳۶ ----

راليدریااددنقرمسناخزيزعلادبعمکنوچواكنیئآراليدامرکهغهعلق

یشکاکروانیدنوتاخهجیتنریبنالريبكيجاتهجیتنریبادنچ-یاكنیناراخبو

مکروليقنعطیقلخملاعكاسربکهغهعلقزیبرکامکراليدتیآیدریاقوب

رکابیتیدلآنیدنلوقكنیننوتاخهجیتنریبیناراخبناخیزاغلاوبا

نيدنلوقكنبلآهسروتادجیاداینهعلقناخزيزعلادبعهتریبیرکت

اکیفرطمزراوخبیلآزيستیاهنیبریساویلامیقتیدیتنمیاغلآ

قويخبیلیکنوریبترصنوغاكنوسنیدنوکهجیتنریبراليدلوبهجوتم

كنوسنیدیدمیایدتيبهغشمتلآزيميشايمکراليدنیآیقتراليدشوت

نیدثعابكدناسیبقوییسیعمكنینقامليققيلنامیهغقلخناملسم

غلىلاعتوهناحبسقحهسریایدلوبغادنآیداریابولوبعازنادزیمارآ

ىلاعتیرکتیبرمعناغلاقایدمیایدلبقبلاغهشیمهبیریبترصنو

ینفلااشدابباتنمرولقفرصادتبرغداینناملقوشابلزقادنكلیدب

پیرامیییچیلیااكرہنلاءاروامبيليقتبااناوهبوتبیریبهخيراللوغوا

وادتروتشیمتیییقتكنیمخیراتبیشاراینالریبناخزيزعلادبع

یدلبقتلحرهغاقبرادنیدانفرادادنيآكرابملاناضمروادنلیبناقشولت

خیراتكرتةرجنیداوبماتیداوبلییجواامرکییللماشدابتدم

ترضحاّمایدلتیبادییالوقويخوادنلیینالییوادیلآشمتيیكانیم

ناغیآیزوایخیراتزواارماوهاشداپچمهاجاکمدوباتنیدینامزمدآ

یدلوبرورضنیدیبسیقیلفوقویبكنینیقلخخاروایدریاسامربا

تمتامهبويعرتسوامهبونذهللارفغراليدنیآیقت

--------------تیت--------------



مالعألا

|Ahدفغيشتلودنباناخريخلاوبا

|qمس-۱و۰-۱۸۹-۱۸۷-ا۸۹-

-۱۹۳۴-۳۳۳-wwبp-

۳امع-Prع۹

۳۷۷-اناخروداهبیزاغلاوبا

-۳۸۳-۳۷۹یزاغلاوبا۳۹ا

-رس••-۳۹۹-۳۹۳-۳۸۳ک

-مسمسرب-مس۳۰-۳۰۸-۰۹{

ساہ-۳۰۹-۳۹۸ناخیزاغلاوبا

-۳۱۹-۳۳۰-wرسرب۸-مسرب-

س..یزاغلاوبا-۳۳ع-۳۳۳

----Wهبه{-

(نیدلاماضف)ىلاعملاوبا

- | || ||

لودج

۳ع۹-۳عoیکیبنواكيبابا

---- )wwقابا اناخ

اقبا۱۹o-۱۹ع-۳۰ناخاقابا

/wمس-۱۹۷ناخ

۱۸oكابلا

Iیابا w۹

1۸۳نالغواميعاربا|۸hدمیهاربا

I۳۳-۱۳۰نوكتسبا

۳سیلبا

۳۰۹-۳۰۳-۳۰ایغاتناخلاوبا

qw -۳۸۸ -۳۰۸ -۳۰Wمسهرب-رب

-مس||o-Pسامع---۳۰۳-

pبمسوناخلامگنیدنباناخلاوبا

لمعلوبا-۳۳۰ناطلسلوبا

-ربo۸-۳ماع||--۳۳که



- ۳۳۹ ----

۳ایلیاقادا

Pho-}|هیلقادا

}}دo-۳هWیلیارضخیلقادا

-۷۰رمغییسیردا-Wسیردا

-4Pماع

V-هس-}س-|مدآ -{ -- o-۹-

.w-۳۰-۷۳-۰۷هللایفصمدا

}س9ماع-

۱۹۷-۱۳۷-۱۳۱-۳۳ناجیابرذآ

I WH -|Wo--پاپناكيابرذلا-

-- I HA •

}|هغیچارا

- |۸| موقارا

-۳Iw-rساہ-۳۰۹-۳۰۸لارا

-wا-۹۶یشیاتنادقنبلارا

-۹۹ناخاپرا

Ao نالاسرا( یناخلتینقیلراق)

نالسرا-۱۰۰-۳۹ناخنالسرا

۳۹قاريس

-۱۸اقواسزغرا

-||oهنوتاخهنغرا

۱۷۸ناخشیمتقوتنبدیعسوبا

نباناخكیبیناجیبقلدیعسوبا

۱۷۸ناخقارب

۸۸-۱۸۷-۱۸۹ازریمدیعسوبا

|۸۹----

lo۳-1oاناکوبا

(ناخلاوبا)ناخلوبا

۸o-۳۰۳-۳۰-۳۰۰كلاوبا

مک۳ریبا

رسیم

-۱۳o-۳۳۰-۳11-۳۰۹درویبا

wمع۳-۳۳۹-ربمس۸-۳رسP-

Po۹-ربمعرس -Po۸--||۳۸-۹هبهf

۳۴۷یابانآ

۳۳عییوسناکروکكرتا

ااناخیلتآنباناخزیسئآ

مع۹یعاشزراوخزیسئآ

ااناخىلتآ

۱۹o-۱۷۳ناخدمحا

IPo-1۳عنامکرتنیدلارایتخا

1۸۹یسهعلقنیدلارایتخا

W غونخا



- ۳۳۷ ----

ربوہ-pومع-۳۸۸-۳۹۰-۳۹-

-qq -۳۹۸ -۳۹Wمسه۰-رب-

۳or-۳۰ماع-oمسه-wمسه-

-مس|w-rسااپ-۳۰۸-۳۳۰۹

مع۷ردنکسا

w۸ناخشیمتقوتنبردنکسا

۳۴۸ناطلسیلعنبردنکسا

-س--|ARمهكيبیناجنباناخردنکسا

-|qfدم

۳۳۰تغنمیبلیعامسا

۳۰۹اتآدومحممسا

(فرشایضاق)فرشا

ناخرایدنفسانباناطلسفرشا

-pدم|||

۱۰۰سانشا

مسارس-۳۳-مسهوناهفصا

-r.ه-r.مناطلسیاناغأ

-۳I۳-۳۳۹-۳اایشغا

ع۸بایسارفا

۳۸۷-۳۷۷ناطلسناغفا

-۱۹عتاريوااقآنوغرا

1۸۷قوروانوغرا

-۳oناخاقابانباناخنوغرا

MO|-هبWh|-معW|-

۷۹-۷۸روداهبنوجیاقرا

۳ع-۳۳-۳۳-۳انوقهنكرا

q-{Wه - o۹- o\----سqr۳-

oمعهکچیاكيلكنمنر:تالرا

-Oمکیلیاتالرا

۳۹۳ینمرا-۳۳نمرا

مع۹زیرا

۱۹۹-امع۸-ام۷اكوبقیرا

w۳فیرعاسا

۳owلوبناتسا

-۳۰هرارتسا

ہلیفارسا

-۳۹o-۳۹۹-۳-19نیارفسا

۱۰۹پساتشکنبرایدنفسا

۳۷۳-۳۷۳-۳۹بعناطلسرایدنفسا

W3-۳۸ماعہس--hس۸}هب---- -PAo"{-

۳۸۷-۳۷۹-۳۷۷ناخرایدنفسا

48



- ۳۳۸ ----

---||هناخبلا

۸۳عناتلا

۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸پناخناتلا

|1P-q-۸هب{|--

-عرعلیایلقاجواىلنوتلآ

امع۸یاتلا

۸۹ییوسیاتلا

-||oه-امع۸وغلا

o۳تونقلا

o۳یلیاتاونقلا

۳۸-۳۷یلوباهقلا

۳۳۶۸لاقهللا

ناخیاطاقانباناطلسیلقهللا

-ربمع4-ربمسہ=}بردنمس

-۳عایسهعلقناقشيتااملا

ورسیتالا

|هoقبلالا

ناخهجنبلاWه-1}^ه-|||ناخهجألا

-رد4pدم

۳۹-۳۷یىلتنویهلا

||----oWمعهجاوخسابلا o||--۰}|

|--۳۰۹-۳۰۸-۳۰معناخیاطاقا

|۳۳۷-۳۳بع-۳۳-۳۳-۳۳۳.

Prس۳-۳۳||--رپمسه-۳ربو-ربارب۸

|۳۳۹-ربمسo-ربمسمع-ربمسمس-

-Poo-Poمع---لمع۸-

--Iw۳هدرواقآ

۳۹عناطلسابابقآ

۴۰نارومیرقا

۹ہرومیتقاسقأ

۳۹۰وسقآ

-|{۳تامغنمقآ

o-}}هغاتالآ W---|| oo||-

۱۳wكنرفالا

wہقالا

-۰۸-۱۰۷-۱۰۹-۱۰۰نایونقالا

-<معنیچقالا

۱۰۸-مع۸-۱عwنیکتشوقالا

معمعلیایىلبقلیبإلا

-۳نالا

-{}-{||---{oW--o-۰هاوقنالا

Wہ--q}--سqr۳--



- ۳۳۹ ---

---|| }" | نیدلاءایضریما

(o۳سالربیاغارطریما

۱۷عراجاغطریما

۱۰۳نغزقریمانباهللادبعریما

--||opهب----

I۳۷-۱۳۳یچشوقیىلعریما

|ہ۳نرغزقریما

۱۸۷دیزمریما

۳۴۹ناطلسنیما

۱۹۹یجابنا

|o۸ناكرنام1-۳۷-۳۰ناجرنا

-امعباردنا

مهco-----مهمه-مک}نالومارقنا

۰۹هریشیابقنبسارکنا

o۳یلیاسارکنا

۳۹بع-۷۰-اپشونا

۳۱۹ناخیزاغلاوبانبدمحمهشونا

-۳۳۳ناخرداهبدمحمهشونا

|-۳۳۳ناخدمحمهشونا

۴۷ناوریشونا

۱۹۸ناخناوریشونا

--Pسدنهقالوبهغناما

۳۹۸-۳۹۷-۳۹۹ناخیلقماما

-مدد|||--Pسهw-fدبهپ

وقالما

كنمآ-۱۸o-۱۸۹-۳۰۰كنما

۳۰۹-۳۰بع-۳۰ا-۳۰۰ناخ

۳۳pدس-P--۳۳۰----||۳۳-۳۳۳ه۸

qP-۳o۳مع-Prchهب-۳۳۹----

۱۸۸-۱۳۰-۱۷-۳۳ییوسوما

}۳۰-W•}-•|۳-بدنمدسp-۳معw

۳۰۰-۳۹۷-۳وا-۳۸۸-

oس|اپ-دنهP

W•{-۹۰ن{--

۳یسایردوما

--IPoمعهیوما IP-۸امع

۱۹انوتاخاغآریما

oq-||oWا{یجدالوپریما ----- || o||----

تالغودیجدالوپریما|}•----

- ) {•

سالربیاغارطریمانبارومیتریما

|lrس-|||-||oo-||oمع-||orس

۱۹۷-۱۹ہزودلسنابوجریما

|ہrع-|o۳-1o۳نیسحریما

۱۹۱-۱۹۰دادباسخریما



۳۶.

||||-||ه----مهع۹--}هب۸-}هبWعنکروا

||-Pس- hهب{|-qq -| 1۸ -- || do|

-Pهمع-}دههب-۳ه||----۳ه•----

oبهP-1۳ه-P•W-1۳||--}به--

A-}|}هب----}|} -۳ |V|سq-p|رس

----۰P۳۳-۳۳۳ -P۳-۳۳ماع-

PPo-||۳۳-۳۳۸-۳۳۹-بدنه{

-ربمدعمع----ربمسدس-۳هدس۳-ربمسا

oدنPh-||۳۳-۳معدس--۳ماعP--

Poا|---oo-Po۳مع--Po|-Pلمعاب

-} { || - Po3-۳o۸- ۳oW ----

--w-۳{}دب--۳{}د ۳ {{-} \o}۳

-}دWمع-سW}هب-----W۳ه-}|۹----

۳۸۳-۳۸|| - ۳۸۰-PWA- }" W {

- ۳۹۰ - ۳۸۸ - PAW-N ۸۳c ----

-}دPW-4۸-}}معسا-}}}د-}}|

۳۳w-مسااپ--مسهo-مسه۳۹۹-۰

--}هب۳۹-

۳۹-۳۷ريكروا

ہ۳یلیاتوامروا

مك۳یلیاتقنمروا

<ہنارومروا

۹۰وسقاچنبتوروا

۳۰۳(هدریزو)یسهزاوردوروا

۳۹-۳۷ناخزكنیتنباوآ

o||۳-۳/۳-۳۰۹-۳۰بعناخشناوا

----P| q- } |W-بهPPP-}} || --PP

-P}دبمه-Pلدنه-W-PPP۳۳س---

}نo۸-۳مکهب----}بمهاد-

--۳۳بعهکتشناوا

--|Wهنیکجتوا

|۰۹-اهمع-ا۰۳-۱۰۰-۹۷رارتوا

-| OO----

۳۷-۳۰-۳عقواجوا

-۳||۰لیاعوا

۹۰نایبرڈوا

۱۸اییوسروا

۱۷۷ناطلسزاروا

بعتوساروا

Iرومیتیاقوتیبرومیتزاروا W۳--

۳۹۷قودوقاتروا

-ااناخودروا

|۷۰-نچ:اییقلناخیجوجنبهدروا

-|۸|| ----



۳۶۱

-۷۸یارکیجاحنبرومیتزوا

-o--۱۳ناخلوغمنباناخزوا

--۱۰oلنكزوا

-مدهومركنتقولنوقسوا

-vوكسوا

۳۸-۳۷راشوا

۳۳۰قوروانالغوا

۳۰۷هچروغوا

o-۱۸-۱۷-۱۹-امنناخزوغوا

-}o-Pمع-۳-۳۳||-۳۰-|}

}{-W -}A -}"Wه-ماع۳-هبW

-اپ-||o-امعزوغوا-۳۹۳-

--}W-Pمه.

هبتوچقا--۳۳۷-۳۳۹هبتوچووا

-pدس۳اب

۳۸(یسوریبنكنینناخزوغوا)یلقوا

-hامعoغىلتوا

۳عمكنالكوکیلقوا

-امك۳وقوا

-(w-ااهواجاقراکوا

۹۳-۳ناخزكنچنبیالکوا

w-w)-۱۸۰ا-۱۹غسوروا

PW۳-۳۷۰--۸معw--۳wo --- ۳Wرب

سوروا-۳۹-۳۹۳۶-۳۹۳|-

۱۳۳-۱۳اسور-۳۷۳یقازق

-|W}-|}هب۹

۱۷۸-۱۹۳ناخسوروا

--۳۳۰یکیبنواسوروا

-ہا(رومیتکروا)رومیتكوروا

-wمع-wا-ام--<<-اكبزوا

- |۸۸- | A ||-| ۸o-|W} - | W۹

۸۹|-۱۹W-۸{|-44||-|ربه-

۳۰۸-||P۳-سo- PPPربارب۸-۳رب

----|"Pr--||۳ماعدس-}دمهعرب-۳مه--

oمهP-)معP-|اoq-Po۸ -Po۳

o-۳دس-۹۰۳---- {f۰۳-رباپW-

|PW۳ -۳W-معwo-۳W۳-اہw۳

q •-۳۸o-۳W3-PW۸-۳WWبp-

|۳۹-۳۹۸-qq۳---••مس.||-مس

-o۳ه-Wدنهو-دنه۸-}دبه-

مساایکبزوا۳۳۳

-vہیلیالبازوا

۱۷عناخلرغطنباناخلبازوا

-1۷۸رومیتیاقوتنبرومیتزوا

-- IW3



- ۳۶۲ ----

-oo-oمع--orسا--مع۷ناخكنوا

W۹-W۸۰-WW-WH-Woمع ----W

--۸-۳۶۷توكنوا

----مكoنارومنوا

امع۸o--۸۳-ow-۳-معoتاربوا

۳۹۰-۳۸دس----||W-){||-|||مع

--س--OOیلیانوشیوا

۳۷oازریمیلقابنوشیوا

-V-|||روغیوا Po-- || wهب۹-}هب{---

-q----ماع}--ماع| | • • -۸ 4 -۸o||

----}'••-|/۱o--|۸مک----|مه۸----

o--۳ || oن-۳هبWN-PWo -}op"{

----PV4-۳۸}دس-q۰{--33{-

-- || o/۱- ||oW- || oo ناتسروغیوا

o۳توامیوا

۷۰-۳۹-۳۷ناخیآ-۳۳یآ

-PW}هب-

--۱۸۳ناخنابیشنبیجایا

1۸ناخقاربتیا-۱۸قاربتیا

---}ده-

۹لتا-رورس-۳۳ییوسلتیا

{|-Wهف{-

|PسW----رسارس-|Pسرب---|Pس|-||4۳

۹۳-اگ-عانآاقیارکوا

----||۰-----|ه۸-|همه-|•}**---|ده

||||-P||-۳۹||-مدناپ-|مدنس|

W**{||-۸ده{|----qعه-س|}هبr||-||ماع|

-||opدس-||opن-|مه۹-|مکمک-

ناخیارکوا-Iw-۱۸۰ا-۱۹۳ع

---- || o |

Wo یلیانالكوا

۱۷۳ناخوتابنبعقالوا

۳۱۸قيراغولوا

۱۳غاتغولوا

--۳۳۷-۳۳۳-۳۳۱هبوتغولوا

نیجوفنولوا-Wا-o۳هکيانولوا

W||--opد

-pدشدنهروغیواایلوا

owنانوا

----ماگنهروغیوانوا

معwكنوا



- ۳۶۳ -

|o-loo-اہ۰ناخاغوبنسیا

oW||-سا{|-

-}هبW-4لوکغیسیا

۳۱۳(مروب)تسودشیا

--۳۳ع-۳۳۰-۳۰بعناطلسشیا

۳oo -۳۳۹-۳۳o-سامیگیشیا

۳سامع-۳۳۰شیا-۳۳

-}د۸هبمشیا

۳۹۳یبمشیا

-pدمهابناخمشیا

۳۸۹یموقیچکیا

۳۹-۳۷ردکیا

۲۰رودلراچردکیا

۱۳۰-۱۹یسهعلقلالیا

ع۰رتلیالیا

۳۰۷-۱۹عناطلساكربنبسرابلیا

۱۹۹-۱۹۸-۹۷ناخسرابلیا

۳.بع-۳۰۰-۳۰۳-۳۰۳-۳۰۱

۳wo-pبرس||--PPه-}|۳۴-

ناخدمحمبرعنباناطلسسيرابیا

۳۸۳- ۳۸ - ۳۸۰ --۳W۸ -- ۳WW

۱۳۷سامتیا

-vوكيتبا

|-۳۱۰رولاسیکجیا

(نالغوانسمبقل)نسحىليکيپا

-|W A

-۱۹۳یکلبا

-|{}هب-

|{۳تمعنمیکدبا

۸o--۱۰۰-۸۹-عا-۳۶۰توقيدیا

مسo-۳۳-۳-ع-۳-۳ناریا

-}}-11-4۳||-Vماع•-|مس|

-|||--|||o-||مع-|{۳-

۱۷۳-۱۷o-۹نیمزناریا

|W۸لهعمسیبانر:یمتاربا

۳۳۹یغاتردریا

۸۰-۸عشیتربا-ءاشیدرپا

۳۹۷-۳۰۹-۲۰۸-۲۰۹غیراساریا

----||o-PW||هم{-

۳o-۳۹هجاوخلیقریا

w۹-woارقهكریا

----ہoسالرابیجموریا



-- ۳۶۶ ----

مک۳لانیا

۴۰یکیبهقوتوقنبیجلانیا

۹۷قوجلانیا(ناخرويغ)۳۸قبجلانیا

۳o۳یابیدنبا

ب

-۳ow-۳۹-۳معوناطلساباب

P-۳||-ربارب 1۸ -{{W-۹}۳

||PWه --} W

۳۷۹ازریماباب

۷لباب

۹۰یکلكتاب

-اگ-I۳۹ناخیجوجنبوناب

oا-۱۹۹ناخوتاب-امو-امعIw

----{W|-هب{W|-مكIW--

۱۸۳-۱۷۷اقوبیجوجنبلقاداب

|qرس

-۷۸?هجاوخنبانالغوالقاداب

v۹یارب-oo-oعیاداب

1o۳یرسالرب-۹۰-۳۹یلیاسالراب

(ناخناترب)-۱۹رداهبناتراب

-۷-۹عقویلیریقیاتوغاراب

PAM-۳۸ماع-PAfهب---- -۳۸o

AW{-۸۸۳۹مع--}}۰-}س

-1۸۳كابلیا

--۳۹ع-۷۰-۱۰ناخهچایا

یادچایا-۳۸نایونیاتکیچایا

۱۳۹نایون

1۵۳نچچیودنبیادکیچایا

۵۳ریمنبنبکیجایا

orیلیانیکچایا

-۳۳-مسا-۳۰-۱۳ناخلیا

{{-o•

-اہoهجاوخلیا

---WA--oo یلیانیکرودلیا

۔|نامكرتكلیا-مع۹-مع۸ناخكلیا

-ماعيف

۱۸اییوسكلیا

۳۳یلیاقامیا

امع۳-۳۶۸لمیا

۳۹۹یقورواریمیا

۳۸-۳۷ناخغاتنبرمیا

--۳۹تانيا



- ۳to ----

-۳۳o ( عاریابیدآ)-۳۳ععارباب

-دسربمعیسهلیبقعارباب

۹۹-۹بعناخہبع-۹۳روقنسیاب

-} }}

-۱۸الانياب

۳۸-۳۷ردنیاب

لماگهدنیاب-۳۴۰-۳۳۹دمحمهدنیاب

ناطلسهدنباب-۳۶۰ناطلس

۳۴۰ناخدمحمهدنیاب-۳۶۰

۳۷ناخكوکنبهنج:

|-o-۳۹۳-۹۹-۹۰ہنایقنیچب

ب-۱۰-۱۰۰-۳۸-۳۳-۳۰اراکب

Pه|-**of||------ه-|ه6-1همع||-

o۸-|}هب|-||}هب۰-|}24 -||oo|

----MW-|WP|-1ه/{-|||{-PPP

-سردمه-PP4-PPمع-PPPهب---

-ربمهعرب-PhدمPh-4هبمهع-PPPهب

IP -Po4-po۸-PoWرب-rcرپہ

----W}{-۹}{-هWP-PW{-۳۸۹

----P41 -PAW-••سP-|رهمهام-

W۸-۳۰س۰-1}دسهP-رسرباپ-رسربه

----wسربP-۳۳۸-۳رسه-رسبو

مسددمع-مسردنمس

--1} { سامراب

--o { نبراب

-oاپیلیانیراب

--Iw۳-۱۳۹-1۳۳-1۹درقشاب

-|Aه

۳۰۰-۳۳۳-۳۳۰-۳۰۹دابآغاب

-} oq ----

--110مرخغاب

-ام۳ناخكويكنبوغاب

۳۸۸-۳۸۰-۳۷۹-۱۹۹ناغرقاب

۳۷۹اتآناغرقاب

-14W----14ماعمکیلبیبقلاسرابلاب

w-۷۸قالوبهنوجلاب

-II-1۳۸بعنایماب

۳۳۳همروبیماب

-مهع|قجرواب

-vہرومیتیاب

-Iwا-oه-امع۹رادیاب

ودیاب-۱۳ناخودروانبودیاب

--11ناخ

۱۹۹-۱۹۰یاغارطنبولباب
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هسس--۳۶۹سا-

-}"|۳تمهسب:

P\oمع-|||ماطسب -۳۳c--}}{--

مسا۳-مساا-مسا۳w--۰مس-w۳ا

-pهب|مع

1o۳نغزقریمانبایالسب

--|{۹o--۸-۱۹۷دارغب

-بایاںجكب

۳۹-۳۷زوركب

۳۶۸ناغوسالب

-ا۱۷نایونالب

۳۰۹ناطلسلالب-۳۰هعلالب

۳۳-۱۱۸-ام--۱۳-۳۰غاب

o||-۸۸|-۳۳۳مع-||opدس-|مع۸

-۳Wسp-۳۸هب{--

ls۹یشدلب

--Iwrس-Iwا-امسو-اسربراغلب

-1۸ااقلب

۹نایبنوبدنبیادکلب

۳۹نایونیاسکلب

---- || تونکرب-(اتونکلب

=۹۷نیکیچنواینوکلاب

-۳۳عإ-امع۸-9ماع-۳اناشخرب

۳۲۶-۳ماعكيبناخردنب

ناطلسیبقل)وتنوسبنباناخقارب

1o۳(نيرلاتايغ -(o۰-۱۹۳

1oo-lo۳وتنوسبنبقارب

-۷۸ناخقجریوقنباناخقارب

-۳ربمسد

-Wا-۹w-o-۹۸اناخناترب

۹۹رداهبناتراب-ربوس

۳۹۳-۹۹-۹۰-سابعهنجهترب

۳۹rع-w۰-Wدرب

-|{۸یعداربعارب

-۷۷-۱۷۹ناخلیبیدرب

وراجسرب

--۱۸ہناخراکداینباناطلساكرب

-- I۹۰ - | ۸۹- | ۸۸- |۸w -- | ۸ {

|q|-1ماع--||}}دس--|1}بi-۰لP-

۳w-۳۹ع

-|Wهراجیارب

-۱۷۰ناخیجوجنباناخهکرب

|--امع۸-امعwلغوااكروب-۱۷۳ب

Iناراخهکروب W۳--



----۳۶۷----س

-۳W} قودلانوروب

۳۶۳هروب

lo۰یازوب

۳o---۳۹-۳۳عقوزوب

-امدنیجلاجنيقسوب

اغوب-(هایاغادوقنبرومیتاغوب

-اہ۰ناخرومیت

-۳۳نامكرتاقوب

-ااناخراتاتنباناخاقوب

پرسقانمرجمدوبنل:قانوماقوب

۳۹۳ناخاقوب

-wاتاجتافیادقوب

۹۳نرغمتنوقوب

۷۹تياركنرجاكوب

۱یشیاملنالوب

- -۳۶۳ یاكود

۳۹۳-۹۹-۹۰نودنبهكوب

۹۰نالغودراجلوب

۳۰۹زاسمودلوب

۴۹یقوروانیجاغلوب

يكيلب۱۹کیبقلكنینسرابلاب)مکیلب

۳هرس-۳ه۳-۳۰||--۱۹۸ناطلس

PP--۳۳۳ه

۳لا-۳۰۹ناخافجوب-۳۰عافجوب

۳رسہ--۳۳ع-۳۳۰-۳۳۰-۳۳

-۹۰قورواتادوب

۹۹تایقنادوب

رجندوب-۳۹۳-۷۰--۹۹ناخرجندوب

-اپهبقانوم

امعانیچقاروب

|-|ہاناخناروب

--۱۹۹-۹۳نریجوفهتروب

o--۹۸-۹۷اتايقنيغجروب

۱۳۳عنودرلاقناغروب

۹۳نایونلوغروب

۰۷قورواتوقروب

--rCo موکوتنیچوقروب

۳۷۰یجلروب

۳۳۳یریقولروب

۳۳۳ع-۳۳(تسودشیا)مروب

۳۳اهمروب



---- ۳۶۸ ----

۱۸۳رومیتكيب

۳۸-۳۷یلرکیب

۳۳۳-۳۳۸قانیایىلفكيب

-۷۷نالغوایدنوقلیب

-1o۰نامراسنبیکیب

-عمسروانےنوہ:

ب

-o۳اكجنوكنبدالوپ o|

۳۳۷-۳۳۳ناخیاطاقانبدالوب

۳oا-۳o۰--۳۳۶۹ناطلسدالوپ

----PoWإ-}oo-Popس---- Po-

Poq-۰}{--||{-دس{}{-Plrc

-}{V---}باپاپ-

كناسكنچدالوب۳۹كيبدالوب

-ردناابرداهب

۳1اناخنایفسنبیلقناولهپ

-P}هده

-}{{-}{||--Pمعو

۳o۹-۳۳o-۳۹۷-۳۰۷هاكشیپ

PWAس

۳۱ایکورپوکلیپ

۳۳۳هروتنايوب

۱۸ايفورواكریوب

w-۸۳۶-۸۳معناخقوريوب

۳۰یدنکشبوب

۱۳ع-۳۳-۳۳كلملاءاهب

۱۷۳ناخنابیشنباناخرداهب

ww)-۱۸۳-۱۸-۳۹۳-رداهب

---- |۸||

1۷۷ناطلسزاروانباناطلسرداهب

۳۸-۳۷ناخنوكنبتایب

۳۹۳قورواتایب

۳۳۳یربقتایب

-1۸۳راجنایب

1o۳ناخیلقنایب

w۳-owلیاتوایب

Prکاهجیبیب

۳۳۷كيبنالغوامریب

۱۳۶۹نولوسیب

-..-.ءاقیلابشیب

دش

یرتهب

۸۷نالغوادنکشیپ



- ۳۶۹ ----

-۹۹ناتسغات

-1o۰هفیلات

۳۳۰اتآقیلمات

۹-۸۶-۸۳توقنت-۱۸توکنات

-رعرع-ام۳توقكتت

-wوكيباكينات

-wمس-w۳-برع-۹۳لباتوجیات

-wاقورواتوجيات

۸۰-|۸تبت
یم

IWزیربت ||-|| || w- | ||-|| ۳W-

موجنلا

۳۹۳لپهتخت

Prک۳هتبرت

۳۰۹-۱۹۸كسرت

--۳۳۶۳زیشرت

-Wه-4تفابنل:كرت

۳۰-14-۳-۱۰-۳-۳كرت

AP-Iهب۹-}هباپ •q -{q -P|-

-۳یقلخكرت-۳۷یلیاكرت

-معw-ماع||--ردئامع-}هبهب-|}**

o۳-۳۶۹-رعw۳-۹۹-o-یکرت

-ماع||--}دبW-}هب||-||۳--}هب-|

oعw-rه-بعo-مto-t-ساه

هدصملا

راتات-۱۳-ااناخهجولانبراتات

---- || ناخ

۳۰-۳۰-۱۸-۱۷-۱۳یلیاراتات

مهco-rعدس-مدهمه--}هبNمد-هس||----

-|هردس----qrحم-yp-{4دس----

----rso راقوسهلونات

عمس-۱w-۱۸-۳۹-۳۹كيجات

۱۰پ-wمع--wا-۹۹-۹۷-یہ

----W۰۹-|ه||-W||-1}بمدس-o۸|

----۸o-|| o۹|-||سP-سددمعp-

۹تفاینبغرات

||oهریشامرات ---- || o||-

-اهw-lo۹رومیتشات

۱۷۸ناخدمحمنبرومیتشان

۳۰۹رولاسیقشات

o۸||-۱۸۸-۱۸۷-۱۳۹-۳۶۹دنکشات

----PPP-هبهاپf-

۳۱۷-۳۰۳كورپوکشات

۳۸۹یساقسشیمرابىلشان

۳۷ناخغات-۳۳ناخزوغوانبغات

۳۳عمس-PI۳-۳۳۳ییوبغات



۳o .

-۳۸ناكت

-اهكجكت

-مهادیلیانیرکت

۴۹شکین-۳۷ناخشكت

یقلخهکت-۳۸۸-۳۹۷-۳۰۹هکت

-هس۳۳ع-هن|||--لدم||o-PWNب

۳۸-۳۷-۳۳-۳-۳۰شالت

۸۰-۹۸-۱۷نيجومت

----ہwهکومت

۸۹كنیمت

o-۸۰معیتبكنینیرکنت

۳۰۰یدربیردنت

(زكتیت)زكتت

-|||هرونت

-|W۹شينق

۷۰ناخكتوت-۹كرتنبكتوت

-}د4ماع

-(wع-(wسوکنمادون

----مکoیجلاروت

۳o-۳۳-ورالكرت-مسالا-

Wمک----||o-

w۸لماكرت

34-۳۸نوتاخناکرت-۳۷ناکرت

-||ه----

-ع۹نوتاخناکرت

-۱۷عكیبیاتكرت

۸o-م۹-۳۸-۳۷-۳۰ناتسکرت

-}هبهايإ-|4-۹۸-۸۸||----

۳۹۳یىلناتسکرت

۱۳۰--۱۳ع-۱۳۳-۳۷نامکرت

-رده۸س-}بهV--}بهايإ---}به۳-۳۰||

-۳}||--}|مک----}|ه-۳۰۹-

PPP-بW-PPPدن{P--لمعرپP-

-Pow-۳ofدس-popدس-Pمعمع

||Pهب -- ۳ {f-هPW|| ---- PW-

qw-P4۰هب - P۸۹-۰۳۸|| --PWh۳

-۳۰ا-۳۹۸-۳۰۰-۳۹۹-

-مسهo-مسهمع---مسهرس-۳۰۳

W۰سP-1سامع-وسهo-r||مس1||-مس

-۳۳۳-۳۳۱-۳۳۰-۳w

-رسربw-رسربo-۳۳ماع-۳۳Pس

-||w-||۳-||۰۰لامرت

۳۳۷-۳۳۹هروتلوغت



- ۳o۱ ----

۱۷۳۶-۱۷۳ناخوغاتقوت

۱۷۸-۱۹۳-۱۹۳ناخشیمتقوت

۳۹قلزوبوتارقوت

۱۷۸نالغواهجاوخلقوت

| oW ناخاغوبنسیان:رومیتقلقوت

o۹-۱oo-lمع-1o۳ناخ o||-

-||۳ -| ||- ||۰

----مگهبروغیوازوقوت

۳سo-۳۳۱-۳۳۰یسهعلقكوت

-fهبهه

۴۰قورواسالوت

۱۷۷ناخقلوت

۱۷۸رومیتكلوت

۳۶۹یقورواتوكنلوت

-qrس-معمع-هنo-ماعناخیلوت

|۳o-||۳رهف-|}}-||ماع-|هه

----}۳||-۳W||-۸امهن۹-اس-

W**{|-۳۸||-امعمع-امهنو-wمع|

y-(مک || -| || -|| Ho|-

-q}-مهoیلیاتاموت

-|W4 ناغموت

-vمعشیامارون

|WW-|ماعه-|pهب۹

-} /\ ىلتابروت

ناخدمحمهدنيابنبدمحمنوسروت

--Pمعه

ناخنوسرت-۳۰۹نافنوسروت

مهنهw-Pهبهاب

o>-۳۳۰-۳۳۳قورواتواغروت

-<1يفورواقاقروت

-۳۸یجمورون

۳۴۴۰یبیجوروت

--o۳بسوت

-or-oایادوبسوت

-۹۳رجندوبن:اقوت

۱۷بعكیبیاقوت

ناخیجوجنباناخرومیتیاقوت

۱۷۳-۱۷۰رومیتیاقوت-۱۷

یاقوت-۱۷۹-۱۷۸-۱۷۷-۱۷۳

|wمع-(wس

۹۳-۸۵-۸ع-oایکیباتقوت



---- W"o۳ ----

--Pol-Prس۹-ربمسw-pبمسمس

Po۹-Po{-Poo-Porس-pبoرب

{-Wع-}||-}سہ۰- {r}{----

-o۳هاشرومیت

۳۹۳-۱۸۲۶ىلوتیجاحنبغوشرومیت

نالغواكيبرومیتنباناخقلنوقرومیت

۱۹۳قیلتقرومیت-۱۹۳-۱۹۳۰

۱۹۴-۳۹۳نالغواقیلتقرومیت

(یبرومیت)ناکروکرومیت

|۰۷-۱۰۹یمکاحدنجخكلمرومیت

----Aه|-----------

1۵۷لوغواهریشنبكلامرومیت

--۳۷-۱۹ییوسنیت

۳۳۹-۳۳۰نامرودیىلعنیت

ناخزگنیت-۳۳ناخزوغوانبزكنیت

-} V

۳۹ناخیلگنیمنباناخزكتیت

--۷۰ناخزكتت۳ورس

۳۳oینیوبهويت

۳o}هب-}|ه-}بهwیجہوجت

۳۹۳-۹۸-۹۹-۹بعناخهنموت

-1۸۳یسنوقكیباكنوت
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--۳۴۳ريبس

۳۳{رولس

-l {} یارس

۱wo-Iw-۱۷۹مع-Iw۳قچیارس

-۷۳نالغواقاترس

-۳o-ش|P۳سخرس

--۳۸یخرس

۳۹۳قیلانآیبنیخرس

۳۰۴(ںيسناج)نیدلادعس

۳۰-۱۸۸لغس
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-عo-rعربهکتلس

۱۹wهکبسنبدمحمنباناخنامیلس

ناخیاطاقانباناطلسنامیلس

--۳عو-۳۳۹ناربرسرس

۹۷-مع۹-۳۳-۳-۳۰لرنقرمس

I-1•ماع a q- | •A-۰||-**|||-

W||-3دن||-|}ب{|--oW-- || oo||-

o۸||-ردH||-۸-|۸||-||}دسW|

۳Wo--۳{۳-۳۳۹-۳ربمع-رباربرس

-fدندنامع-}س|||--ربqاہ-

-۳۹۳-۹۹-۹۰یجواسمس

- No نوجاقمس

-۳*ہنوقیبنس

۲۶۹(یضام)رجنس

۳۴۸ناطلسىلعنباناطلسرجاس

-Wلاس | | || -||o||-1۳۴۸-

w-w-۸۰-۷۹ہ-wمعنوكتس

-۸هدس

I۹۷تومشبنبهکنس

(رداهبیادوبس)-۹۳رداهبیادبوس

۳۴۳-۳۳۳-۳لاسییوبوس

۹ ---}/ یلجوس

PWW-رباربرد-ربارب|- -PP۹-

-}س4ماع

-19هاشمزراوخدمحم

نباناخقارب)نیدلا،تایغناطلس

-||o۰(وتنوسي

--}/ یىلناطلس

ناطلسنبنيدلالالج(دمحم)ناطلس

|-o-ووهاشمزراوخدمحم lrc||

|PW-IP3-||۳۸- | PW-- | | ||-

ناطلس-111-3-1مع-ہمہ

۹o-۹۷-۹۸-وا-معونمی

qq----|۰||-۰||-|هدس-|هرس|----

----W-س-||ه-|ه۸ ||o||-۱/||--

--IP۳-IPP-||۳|-س-||}ب۰-|14

۱۹۷هدنبرخلمحمناطلس

یشیمتغرویسنباناخدومیگناطلس

دومحم--||orسناطلسدومحم-lorع

-||oہناخ

۳۹نیکتکبسدومحمناطلس

--I۳۷هیناطلس

۳۳۳بابراناملس



- ۳۹۳ ----

۱۰اكیبناخجنویس

دمحمیجاحنباناطلسدمحمعنویس

-۳۷۱ -۳۹۰-۳۹۲۴-۳۰۹ ناخ

۳Whهب

ش

-۸۹-۸O مکداش

|ہبع-امع۸-۱۰۸-۳۳-۳|-۸ماش

۳۰-۱۹۸-۱۹۹-۱۹ہلیعامساهاش

(ینابیشناخدمحم)ناختخبهاش

ناماسدمحمنباناطلستخبهاش

-} \o-۳۳۴۹

ناخزیخلاوبانباناطلسقادبهاش

-1۸}**

۱۸۸-۱۸۷هيخرهاش

۳لاسPP-۸نW-۳|||بسامهطهاش

إبمعw-۳ماع1-۳۳۴۳ک

۳۰۹یفصهاش

۳۸۸-۳۹ع-۳۴۳یضامسابعهاش

۳ ||o -Wسابعهاش-۳۹-۳۰۹

یقنورب-۳W-۳۷۳-۳۷۳ا–

۳۸۷سابعهاش

۳۸قیچاروس

-o۳وغروس

یکیبیتقوقروس**یکیبیاتقوقروس

--1ماعo-1مکمک

-۳۸یقروس

Wسوس

--o۹توقوس

o۹یلیاتوقوس

۳۸۸-۱۹۹-۷۳-۰۳اتآنیس

-1} { نیدلازعدیس

۳وایزکتیتریس-۱۸۷-۱۸ا-

-۳و(قاریسنالسرا)قاریس

۳هدس-۳۰ماریس

-۱۹كلمنیدلافیس

یشیمتغرویس-19"ناخشیمنغروس

-O1مگ

۱۸۳ناخرومیتکتیمنبعنویس

۳۳۸جنویس-۳۳۸الابجنویس

-۳ناخودیابنباناخعوس

-fدب||----}هبه



- ۳۳۶ ----

۳۷۰یغاتلیلجخیش

-اہ۷نیدلالامجغيش

-۱۹۸-۱۹۷-۱۹بكرزبنسحخيش

|غيش-1۹۸ریالجكرزبنسحخیش

۱۹۸-۱۹۷-۱۹بریالج

غيش-1۹۷شاترومیتنبنسحخیش

(ینابوج)۱۹۸زودلس

نیدلالاجخيشنبانیدلادیشرغيش

- || o۹- || o۸

-||oW یراغلبنیدلاعاجشغيش

نباىلعغيش

- -| |W-

-؟؟یدادغبنيدلالاجمخیش

۳۳۹ناخیاطاقانبدمحمغيش

-اا۳-33یربکنیدلامجمخیش

-P}دنرب

-1۳بع-1۳۳-1سربوقرریش

Ir-۳۳۶۳سwزاریش

-ء1-امo-امعمسنوماریش

۲۹۶۴-۳۷۷-۳۳ناطلسیزاغریش

۱۳اناورش-۳ow-۳۷۳ناوریش

ناطلسدمحمنباناطلسىلعهاش

-}{rع-----}ماعيف

۳۳۹ناطلسشبانبیلقهاش

۳۳۹ناخلاقنبرظنهاش

۳یدزینیدلافرش

۳۸۳-۳۷۷ناطلسدمحمفيرش

P۸۸-۳۸اپ-۳۸۳ع - ۳۸W--||۳۰

۱۰۰-۳۹۹-۳۹۸لمحمفيرش

-مسهمع-مسهرس-مسهرب-مس.ا

o۳۰-۳۰-۳۰۸-مس.ېw-۳۰۹

-}هم|||----

۳۳۷ىلوكتسکش

-||۳||-۳۶۷یخامش

۱۷۷ناطلسیامش

۳۸یوش

-1۳کناتسرهش

نابیش-۱۷۰ناخیجوجنبنابیش

-IW3-معناخ Iww-w۳-1۸۰

-Pن1}دس-|۸|دس-|۸۳-.|۸|

(تغبهاشدمحم)ینابیش

۳۹۲۶-۷۰ربمغیپتیش-۹تیش

-PoW یلغوارغيش



---- ۳۹o ----

ناخرومیتیاغط-اپارومیتیاغط

---- | {V

۴۷روقاچروقنبلرغط

۱۷کرومیتوکنمنباناخلرغط

-1۸-ااہ-۹۳تارقنقراچاغوط

&

-||o۳ناطلسلداع

-۳ااهکیبهشباع

۳۷۳-۳۹عناطلسهللادابع

۳۳۳ناخهللادیبعنبزيزعلادبع

-PPo----

ناخدمحمرايتنباناخزيزعلادبع

Wq|-دن۳اب|-}دنربه{-W۸-دنربPردم

-ردنمسدس-دنرادنرب-دندشه-دسردوا

-دنرادنماع

۱۸۹ازریمفيطللادبع

ریمانباهللادبعریما)هللادبع

(نرغزق

۱۷۹-۳ردنكسانباناخهللادبع

-PمعP-۹لمعP-||1,دس-|۸هدس-

|Poo-Po--}اPo۸-PoW -Po

ربابمع-۳اپرب-۳||-۳ابPo-۰و

-1ow-اهبلوغواهریش

-۱۹-!ہنایونوقوتوقیکیش

ںیرص

۳۷۹ناطلسحلاص

(ناخنیاس)ناخنیاص

۷۰-۹هللایفص

(نایفس)ناخنایفص

۳۷۹-۳۷۰نامیانازریمیفوص

یرض

۳۷۳(نماز)یسهعلقنماض

I۳۹(نيدلاءایضریما)نيدلاءایض

-۱۹كلملاءایض

ط

-۳۷-امناقلاط

۳۳۹ناطلسرهاط

-lرعمبنوسرياط

-فئاط

-۹۹ناخوکالعنبیاغارط

۳۳نزط



---- ۳٦٦ ----

۳o-۳۷۳-۳۷۰-۳۹۹وناخ

۳۷۳-۳۹ع-۳oوناخدمحمبرع

W||--PWoمع -}WنPW۸-PWW -p

PAW-۳۹۳-۳۸۸-۹۸اپ-۳۸۳

-- W-----------------o لیئارزع

----} o | مناخ-زیزع

۱۰۰(یدمرتلیس)كلملاءالع

1۹۹ودیابنر:یىلع

نالغوایدنوقكیبنر:نالغوایىلع

---- | WW

۱۹۹تاریوایىلع

۳۱۰-۳۰۷یلبایلع

۹۷یراخبهجاوخىلع

۱۰۹یناودجغهجاوخىلع

نیدنیلسنناخیادکواناطلسىلع

---- lo |

-۳اناخنایفسنباناطلسىلع

- -PP4-PP }-ه | {

۳۴۹ناطلسدومحمنباناطلسىلع

۳امع-۳{}-۳{||----

۳۳ناخشناوانباناطلسىلع

PW || -- P \۸ -P | || -P \o--دس{PW

-۸Pهب{-

۳۰۸-1۹۳-۱۸۳ناخنموملادبع

----PW|-} {4--} \o-ربPW-

۳1اناطلسدومحمنباناخهللادیبع

{{P-سPPP-معP}|| -PPo-PP

PP4----PPA-۸ه․PP----عoo-Porن{

-I۳۳-11-معا-۳۳-۳بقارع

lrc-P۳مع،(-||P۸|-1۸-نس-|P}دب

PWP -} {4-} \o-1دش|||-|دمه

-}هب|}

۳۳مجعقارع

۳۳برعقارع

-۳۸نيقارع

معW-rعo-۳۳-امع-W-اپبرع

----W}-1۸-معWo-W||-||اIW--

۱۹۸-۳۷-۳یبرع

۳۷-۳ناتسبرع

۳۴۹ناطلسدومحمنباناطلسبرع

برع-۳۹۳-۱۸۳دالوفنبهاشبرع

Iماع A--



- ۳۹۷ -

ف

--سا.-۳۷-۳۹-۳-یسراف

-هس|||

۳۳۳نوتاخهمطاف

--(وكلملارخف

||||-|||۰یروغنودیرف

-۰۷-۱۰۹-۱۰۰تکانف

۳۳۰عوف

۱۸۳ناخرومیتكنیمنبدالوف

-} }}

ق

۱۹ع-امع-۱۰۳نآاق

-۹ہیلوجاق

۹۷نوچاق

۱۷۸ناخشیمتقوتنبیدربرداق

-}{rc-Pمع۹

۳۳۹-۳۱۷-اہ۳ینراق

-ءاشیقراق

۳۸-۳۷نیقراق

Plo-PIP-۳۳هدس-wربمس۰-۳رب

-|"o-PrسPr-بمعرس-۳رسہp-

۳۳۴۳۴-}W -Prcمعpoo-P-رب۸اہ

۳۹۹لیبرابیلع

۳۳۳-۳۳۳-۳۳ناطلسیزاغرمع

-1۹o(یضاق)رمع

--(؟؟زوکوالزیقضوع

-۰۳هاكسیع

ع

۹o-۹۹-۹۷-۱۰۰-۱۰۳ناخریاغ

۳۸(ناخرویغ)-اهمع

-۱۹۰-۳۰ناخنازاغ

-اهناتسجرغ

||-I۳۸-۳انینزغ w- || -||o

-|ماع۸-|}}

--۳۳۰رداهبمالغ

cقیلابوغ Aمه-

۳۰روغ

-- |WA

(ناخرباغ)-۳۷(قيجلانیا)ناخرویغ



- ۳۹۸ -

۱۸یىلقناق

۳۸-۳۷بالقنق-۸یلیایلقناق

-| | ||-rcq

۳۳۳عجاوخرعاق

وںباق۱۳ناخننمونودنبودیاق

+3-برع-o-۹۳و-o۸ناخ

----||W---4هبf{-

lo۳نیشاقنبا

-امونایونابق

o۳-ہاهریشیابق

-13قاچپق

-۳۱-۹۹-۳۷-1۹یالباقاچپق

*, -- Ifرد دس

ناخلبق-۹۹ناخهنموتنبلبق

to-۹۸-۹۷-ناخلوبقo۰

----O || ----------

۹۸ییوسیلبق

1۵۳یجارودنباناطلسلوبق

(نرغتقنوقوب)نرغتق

w-۳۰۹ا-۹۳یلیانتفق

wo-۳۹-۳۸-۳۷-۳اقیلراق

-|۸||-|هه

۳۰-113یسهعلقزدنراق

--}/\ تروغزاق

-|W۸لیعسوبانر:مساق

ناطلسسنوينباناطلسمساق

Poo-PPسدس-PPسرد

۳۱۷ناطلسورسخنباناطلسمساق

۳۳۹ناخمساق-۳۳۹-۳۳.

امعم-۹ا(توقكنت)نیشاق

|opد-ماعماعنآاقیادکوان:نیشاق

I۳۰فرشایضاق

۱۸۹یبیضاق

-1۹oرمعیضاق

Iwo-۱۹۸یعدربنیدلایحمیضاق

ناخلاق-۳۰۴ناخكنمآنبالاق

PP4-PP/۱-}}}دس--PPه-pبهوا

-Poo-PfدنW--Pfدنامع-۳دنه----

۸۰-}هبW-}}عالاق

۳۸-۳۷یلاق

۳۹۳-۹۹ناخ



- ۳۹۹ ----

-تالالتمتت

۸o-۸۹-۹۰-<۹-۶۸یاتخارق

۱۸یاطخارق-۹۳-۹-

-wا-امع۸-امw-1۳۹مرقارق

-۳عا-۳۳۸وسارق

--س۳۳-۳۳۳یتسقارق

۱۸۱-ع۹-۱۳موقارق

لوکارق-۳۳۹-۳۳۸لوکارق

۳۳۹یسهعلق

-|fهبWنارومارق

۳۸۰یریقنارق

۰۳یادوبسوتنبتونارق

-ہ۳یلیاتونارق

-اه۰وكالعارق

۳۹۹-۳۸۳-۳۷۹یجاحنابرق

مع۳-۳۸زغرق

-rعo-معمع-۳۶۳-۳۶۳یلیازغرق

}۸۳۶-۳۶۸-۳۶-۸o-مسهزغریق

.- || wq- |W۸-|WW- ! Wr** مرق

۳۸-۳۷قنرق

-} •W تیچکیرق

-1ماعقوتلیرق

۱۷۸یارکیجاحنبانامزقلتق

۱۹۳ابققلتق

۱۸۳اغوبقیلتق

-wونالغوارومیتقیلتق

--oانکارمیجیق-۹۰نكرمیچان

qP۳س-{۹

۱۸اناخنابیشنبقادق

۹۹رداهبنادق

-wا-۹۳یشیاتنادق

۱۰۸نالغواناقدق

-<ہنوسواارق

۳۸-۳۷یلیواارق

۳۹اییاقوترغياارق

Iwمعغابارق

۳۳۷نامکرتلواكبارق

-امعمکراچارق

۳۸قجارق

-اهرع-۱۰۳بجاحهجارق

۱۷-ہ-1o-ام-۱۳ناخارق

-W۰-1دسpبp-
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۳۷.

--!W۹ربنق

۳۱۳راهدنق

۳w-۳۹قنق

o۳نكرمقیلروجنبتارقنق

ow-o۳-o-۹۷ایلیاتارقنق

WA----4ماع|----

||{---مهP-۹هبh-۸هبW(یىلقناق)یلقنق

-عw-ام-امهنآاقیالبوق

-|lrع-|ماع۸

۳۹سالربنایونیالبوق

۹۹ناخلبقنبانآاقهلبوق

-pدموغاقتوق

۱۰اقیلابقیلتوق

-۱۷واجاقروتوق

۹۹وکنموتقوتوق

-اہ-؟انایونوقوتوق

۱۹۳-۱۹۰-۱۸۹ازریمشاجوق

-۸o-rعoیکیبهقوتوق

PqPم-\q-||۰لروبمجاوق

---||o|-||oهیاغادوق

-

Iww-۳۱۹-۱۷۹-۱۷۸--۳۳۰قازق

||PW}هم||---- -۳Wo -P-۳۹۰-

-مهمههپ

۳۹۳سورواقازق

-or-oاناخناطلسنازق

(شابلزیق)شابلزق

۳۹۰-۳۳۸-۳۳۷-11۹نیوزق

---}هنoیلنیوزق-۳Wا

-Po { ينالق

-|}نهمزلق

-۳۰ا-۳wo-۳۷۹-۳۷قاملق

-هس۳هدس-Pس|||-مهم||o---مهفهمسا

-دسربy-Pسرباپ-دنربo-مهدربمع

-دنمدصمع

}بqqقیلانآلامگلاق

۳۲۶۸یبدمحملق

o۳یلغوارامق

-ام۳قامق

۹۸ییوسجلاک

۱۹-۱۹۰تالغودنیدلارمق

-امك۳نوتاخشمق



- ۳۷۱ -

۳۸یموق

۱۸۳ناخنابیشنبیمیوق

----WA رواناقنوق

o۳تولقنوق

--orسرامقنوق

۸۰-۷۳-۰۳-۰۳لیارامقنوق

..-۱۷۸ ناخقجریوق

۳۸۰نوغيوق

۷۷نچچرادلیوق۷۷-۷ارادلیوق

۳۹۳-۹۹-۹۰لرمیوق

ol-o۰-۳r-۹۹س-مسربتایق

-W|| -- {W

o-o۰-سابع-سمس-مسانایق

یرالنالغوانایقo-۳۹۳-۹۹و

----o }

۳۳۳-۳۳۰ربق

۳۰(زغرق)زيغريق

۳۷oرداهبیلقابلیبزیغریق

۳۱۰قابآلزیق

-1۹۹-۱۹۸-۱۹۷-۱۹۹یشابلزیت

Pمعه-۳هدw-pبامع-۳هدس-pبها

۹۳ودوق

۱۸۳ناخنابیشنبهغتروق

روقاچروق-۷۰زوغرمنبروقاچروق

۳۴۷قوریوب
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En terminant cette courte préface je crois de mon

devoir de dire qu'apres l'impression du texte, j'airecu,

de la part de M. Lerch, communication de deux autres

manuscrits de l'ouvrage d'Aboul-Ghazi. L'un avait

appartenu a feu M. Iartzoff dont parle M. Fraehn dans

sa préface a l'édition de Kazan. Ce manuscrit est sifautif

et si incomplet qu'il ne mérite aucune attention. Le second

a été apporté de Khiva par M. Lerch. J"aurai l'occasion

de parler de Ce manuscrit dans le second volume.

Baron DeSImaiS0nS.

10 Février

1871.
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Je livre au public le premier volume de l'Histoire

des Mogolspar Aboul-Ghazi Béhadour khan. Ce premier

volume contient le texte. Le deuxieme volume contiendra

la traduction et les notes.

Ce texte est publié d'apres le manuscrit connu sous

le nom de manuscrit Dahl et qui appartient actuellement

au Musée Asiatique de l'Académie Impériale des Sciences.

Ce manuscrit a été collationné par moi sur l'Edition de

.ttingueet deBerlinزKazanet sur les manuscrits de Gi

(Woyez ma lettre a M. Fraehn sur le manuscrit Dahl,

-Manuscritde l'arbre généalogique des Turks par Aboulوم

Ghazi, envoyé a l'Académie par M. Dahl et analysé par

M. IDesmaisons dans une lettre adressée a M. Fraehn)"

Second.12ثlule 8. Juin 1838. Woir Bull, sc. IWN)

rapport de M. Fraehn). Les variantes et les additions

se trouvent indiquées dans le texte méme par des

parentheses quiportent les lettres- K. pour l'édition de

Kazan, -- G. pour le manuscrit de Göttingue et B. pour

celui de Berlin.

Les leCons que j'ai jugées fautives sont indiquées au

basde la page. - -



Imprimé par ordre de l'Académie Impériale des sciences.

Février 1871. C. Wess él ofski, Secrétaire perpétuel.
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PUBLIEE, TRADUITE ET ANNOTEE

PAR

Le Baron IDesmaisons.

Tome I. Texte

ST, - PETERSB0URG

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences.
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